Patiënteninformatie

Uitnodiging en toestemmingsverklaring voor toekomstig
onderzoek met bloed (P09BIO)
Uitnodiging bloedafname
Wij vragen u twee buisjes bloed te laten afnemen bij de
bloedafname. Tevens levert u daar deze
toestemmingsverklaring in.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de
coördinator Bloedbiobank,
telefoonnummer 020 512 9111.

Hier orderetiket plakken
s.v.p.

__________________________________________________________________________
Toestemmingsverklaring Bloedbiobank Antoni van Leeuwenhoek (voor bloed en
bloedproducten)
Ik ben gevraagd om bloed af te staan waarvan het bloed en de bloedproducten worden bewaard en
geanalyseerd voor huidig en toekomstig medisch wetenschappelijk kankeronderzoek. Ik heb de
schriftelijke patiënteninformatie betreffende onderzoek met bloed (lichaamsmateriaal) goed kunnen
bestuderen. Ik ben adequaat geïnformeerd over de doelen van dergelijke onderzoeken en welke
gevolgen dit voor mij kan hebben. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ik heb
voldoende tijd gehad om goed over deelname aan de Bloedbiobank na te denken.
In het uitzonderlijke geval dat er uit wetenschappelijk onderzoek met mijn bloed specifieke informatie
wordt verkregen die voor mij persoonlijk van belang kan zijn, zal ik door mijn behandelend arts op de
hoogte gesteld worden.
Ik geef alleen aan bevoegden toestemming tot opslag en gebruik van mijn lichaamsmateriaal en tot
inzage in mijn patiëntendossier. Indien van toepassing worden er gegevens opgevraagd bij
Nederlandse ziekteregistraties zoals bijvoorbeeld PALGA, Prismant, CBS en de Nederlandse
kankerregistratie en worden deze gegevens gekoppeld aan mijn klinische gegevens.
Ik stem toe aan deelname, maar ik kan me op ieder moment zonder opgaaf van reden uit het
onderzoek terugtrekken als ik dat wil, zonder consequenties voor mijn behandeling of relatie met
mijn arts. Mijn materiaal dat zich nog in de Bloedbiobank bevindt, zal dan worden vernietigd.
Achternaam en voorletters:
Geboortedatum:
Handtekening:
Dagtekening:
__________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde persoon over deze bloedafname voor de
Bloedbiobank geïnformeerd is.
Achternaam en voorletters:
Functie:
Handtekening:
Dagtekening:
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