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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Alvleesklierkop-verwijdering (Whipple) via een (robot-)kijk- of open operatie (DIPLOMA-2) 

Officiële titel: Minimaal invasieve versus open pancreatoduodenectomie voor pancreas- en periampullaire 

tumoren  

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze informatiebrief willen we u vragen of u wilt meedoen aan medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U krijgt deze brief omdat u binnenkort een Whipple-operatie 

(medische term: pancreatoduodenectomie/pancreaskop-resectie) zult ondergaan. U leest hier om 

wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Het is 

veel informatie. Wilt u de informatie doorlezen en beslissen of u wilt meedoen? Als u wilt meedoen, 

kunt u het formulier invullen dat u vindt in bijlage E. 

 

Stel uw vragen 

U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast raden 

we u aan om dit te doen: 

 Stel vragen aan de onderzoeker die u deze informatie geeft. 

 Praat met uw partner, familie of vrienden over dit onderzoek. 

 Stel vragen aan de onafhankelijk deskundige, P.J. Tanis.  

 Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

1. Algemene informatie 

Amsterdam UMC en Poliambulanza Foundation ziekenhuis (Brescia, Italië) hebben dit onderzoek 

opgezet. Hieronder noemen we Amsterdam UMC/Poliambulanza Foundation ziekenhuis steeds de 

‘opdrachtgever’. Onderzoekers, dit kunnen artsen zijn, voeren het onderzoek uit in verschillende 

ziekenhuizen in Europa. 

 

Voor dit onderzoek zijn 288 patiënten uit 9 Europese landen nodig. In Nederland zullen naar 

verwachting 100-150 patiënten meedoen.  

De Medisch Ethische toetsingscommissie AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.  

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Uw arts heeft u geadviseerd de zogenoemde Whipple-operatie te ondergaan. De meest 

voorkomende redenen om deze operatie uit te voeren zijn tumoren (kanker) of cysten (ook wel 

‘vochtblaas’ genoemd) in de kop van de alvleesklier, in het duodenum of in de galwegen.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek
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Gewoonlijk werd deze Whipple-operatie uitgevoerd middels een open operatie. ‘Open’ betekent in dit 

geval dat er een snede van circa 15-25 cm in uw buik wordt gemaakt waardoor de chirurg bij de 

betreffende organen kan. Tijdens de Whipple-operatie verwijdert de chirurg de twaalfvingerige darm, 

de alvleesklierkop, de galblaas en een deel van de galwegen. Nadat deze weefsels zijn weggehaald, 

worden er weer nieuwe verbindingen gemaakt tussen de darmen, maag, alvleesklier en galwegen. 

De Whipple-operatie is een ingrijpende operatie en daarom is men steeds op zoek naar manieren 

om deze operatie te verbeteren. Er bestaat sinds enkele jaren ook de mogelijkheid om de Whipple-

operatie middels een kijkoperatie (met of zonder hulp van de operatierobot) uit te voeren. Chirurgen 

in uw ziekenhuis zijn al getraind en hebben ervaring met deze operatie, maar er is nooit onderzocht 

of deze methode daadwerkelijk beter is dan de traditionele open operatie. Daarom willen wij graag 

deze twee methodes vergelijken in een wetenschappelijk onderzoek. Na een kijkoperatie herstellen 

patiënten vaak sneller en liggen zij korter in het ziekenhuis. 

 

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek? 

De DIPLOMA-2 studie onderzoekt bij patiënten die een Whipple-operatie ondergaan of zij na een 

kijkoperatie sneller herstellen dan na een open operatie, en of er evenveel complicaties zijn na de 

kijkoperatie vergeleken met de open operatie.  

Gewoonlijk wordt de Whipple-operatie via een open operatie uitgevoerd. Tegenwoordig is het door 

de ontwikkeling van nieuwe technieken ook mogelijk om deze operatie via een (robot) kijkoperatie  uit 

te voeren. Het is echter nog niet duidelijk welke operatie beter is en daarom willen wij dat graag 

onderzoeken. In de DIPLOMA-2 studie proberen wij aan te tonen dat een kijkoperatie in vergelijking 

met open operatie leidt tot een sneller herstel na de operatie, zonder dat er meer complicaties 

optreden. Een mogelijk nadeel van de (robot) kijkoperatie kan zijn dat deze operatie zelf soms langer 

duurt omdat het technisch moeilijker kan zijn voor de chirurg om de tumor of cyste met een 

kijkoperatie te verwijderen. Ook zijn de kosten voor de operatie mogelijk hoger. 

 

4. Hoe verloopt het onderzoek? 

Hoelang duurt het onderzoek? 

De DIPLOMA-2 studie bestaat uit een korte termijn studie (6 maanden) en een lange termijn studie 

(tot 3 jaar na de operatie).  

 

Stap 1: bent u geschikt om mee te doen?  

We willen eerst weten of u geschikt bent om mee te doen. Daarom doet de onderzoeker een aantal 

onderzoeken: 

 Lichamelijk onderzoek: uw gewicht en lengte zal worden gemeten om uw ‘Body mass index 

(BMI)’ te meten. Als dit getal hoger dan 35 ligt kunt u niet mee doen met het onderzoek. 

 Beeldvormend onderzoek. Er is reeds (of wordt) een CT-scan gemaakt om te kijken of de 

afwijking in de alvleesklier niet in de omliggende bloedvaten is gegroeid of dat er uitzaaiingen 

zijn. Als dit het geval is kunt u niet mee doen met het onderzoek.  
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Stap 2: De operatie 

Voor dit onderzoek maken we 2 groepen: 

 Groep 1. De mensen in deze groep krijgen de kijkoperatie. (met of zonder de operatierobot) In 

Nederland zullen alle kijkoperaties met de operatierobot worden uitgevoerd. 

 Groep 2. De mensen in deze groep krijgen de open operatie.  

Loting bepaalt welke operatie u krijgt. U hoort op de 5e dag na de operatie in welke groep u zit.  

 

Stap 3: onderzoeken en metingen 

Voor het onderzoek zal u de gewoonlijke onderzoeken krijgen: 

 Beeldvormend onderzoek: CT-scan, gepland vóór de operatie.  

  

Als u meedoet aan de studie, doen wij de volgende aanvullende onderzoeken: 

 (Online) vragenlijsten  

Voor de operatie krijgt u een vragenlijst. De vragen gaan over uw kwaliteit van leven. Tijdens de 

opname in het ziekenhuis zal u worden gevraagd om één keer per dag te noteren hoeveel pijn u 

heeft. Na de operatie sturen wij u 5 keer een online vragenlijst (na 1 maand, na 3 maanden en na 6 

maanden, en vervolgens na 1 en 3 jaar). De vragen gaan ook over uw herstel en kwaliteit van leven. 

Het kost u ongeveer 30 minuten om deze vragenlijsten in te vullen. Indien gewenst, kan deze 

vragenlijst ook op papier worden ingevuld, en via de post worden teruggestuurd. 

 Fitbit sporthorloge 

Voor de operatie krijgt u een sporthorloge (FitbitTM). Wij vragen u deze direct te dragen (minimaal 1 

week) voor de operatie, tot 3 maanden na de operatie. Tussentijds mag u het sporthorloge alleen af 

doen voor het opladen (1x per week, bij voorkeur ‘s nachts). Het Fitbit horloge mag u na afloop 

houden, u hoeft deze niet terug te geven. 

 

NB: Als u om persoonlijke of praktische redenen, niet wenst een Fitbit sporthorloge te dragen 

tijdens de studie, kunt u nog steeds deelnemen aan de DIPLOMA-2 studie. Uw deelname en 

behandeling zal dan verder hetzelfde zijn als dat van de andere studiedeelnemers, behoudens dat 

de metingen van het Fitbit sporthorloge niet worden uitgevoerd. 

 

Stap 4: nacontrole  

Zoals gebruikelijk na de operatie.  

 

Wat is er anders dan bij standaardzorg?  

Er is bij dit onderzoek niet zoveel anders dan bij gewone zorg. De controles en onderzoeken die bij 

dit onderzoek horen, zullen niet anders of vaker zijn dan dat u zou krijgen als u niet meedoet aan de 

studie.  
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5. Welke afspraken maken we met u?  

We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende afspraken met u: 

 U doet tijdens dit onderzoek niet ook nog mee aan een ander medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. 

 U draagt het sporthorloge op de manier die de onderzoeker u heeft uitgelegd.  

 U vult de (online) vragenlijsten in. Indien u de voorkeur heeft voor een papieren versie 

retourneert u deze per post. 

 U komt naar iedere afspraak. 

 U neemt contact op met de onderzoeker in deze situaties:  

o  U wordt in een ziekenhuis opgenomen of behandeld. 

o  U krijgt plotseling problemen met uw gezondheid. 

o  U wilt niet meer meedoen met het onderzoek. 

o  Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert.  

 

Mag u zwanger zijn tijdens het onderzoek? 

Vrouwen die zwanger zijn kunnen niet meedoen aan dit onderzoek.  

 

Toch zwanger? 

Wordt u toch zwanger tijdens het onderzoek? Laat dit dan meteen weten aan de onderzoeker. U 

moet dan in overleg met de onderzoeker zo snel mogelijk stoppen met dit onderzoek 

 

6. Van welke bijwerkingen, nadelige effecten of ongemakken kunt u last 

krijgen?  

Zoals bij iedere buikoperatie bestaat het gevaar op het raken van organen of weefsels in de buik. 

Deze zijn echter gelijk bij beide manieren van de Whipple-operatie: de (robot) kijkoperatie of de open 

operatie gaan dus gepaard met dezelfde risico’s. De chirurg zal deze met u bespreken. Indien u hier 

vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, uw arts of de onafhankelijke 

arts. De contactgegevens vindt u aan het einde van dit formulier. 

 

7. Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek? 

Meedoen aan het onderzoek kan voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we ze op een rij. 

Denk hier goed over na, en praat erover met anderen.  

De mogelijke voordelen van de (robot) kijkoperatie zijn de kleinere operatiewond en sneller herstel. 

Het mogelijke voordeel van de open operatie is dat deze ingreep standaard is, reeds vaak is 

uitgevoerd en gemakkelijker is om uit te voeren. Een mogelijk nadeel van de open operatie is dat 

deze ingreep vaak gepaard gaat met meer bloedverlies dan bij de kijkoperatie. Een ander nadeel van 

de open operatie is de grotere operatiewond met een mogelijk hogere kans op een littekenbreuk en 

verklevingen. De resultaten hiervan zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.  

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Indien u niet wilt meedoen, 
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wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw alvleesklierkanker middels de standaard, open 

Whipple-operatie en heeft dit geen gevolg voor de dokter-patiënt relatie. Indien u wel meedoet, kunt 

u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de 

gebruikelijke manier behandeld en dit heeft geen gevolg voor de dokter-patiënt relatie. U hoeft niet 

uit te leggen waarom u stopt. Wel vragen wij u om dit direct te melden aan de onderzoeker. De 

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe 

informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt 

dan gevraagd of u blijft meedoen.  

  

8. Wanneer stopt het onderzoek? 

In deze situaties stopt voor u het onderzoek: 

 Alle onderzoeken volgens het schema zijn voorbij en alle vragenlijsten op de eerdergenoemde 

tijdstippen zijn ingevuld 

 Het einde van het hele onderzoek is bereikt. 

 U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de 

onderzoeker. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan de gewone 

behandeling, namelijk een open Whipple operatie zonder de operatierobot. De onderzoeker zal 

u nog wel uitnodigen voor een nacontrole. 

 De onderzoeker vindt het beter voor u om te stoppen. De onderzoeker zal u nog wel uitnodigen 

voor een nacontrole. 

 Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen: 

 Het Amsterdam UMC 

 de overheid, of 

 de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt. 

 

Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 

De onderzoekers gebruiken de gegevens die tot het moment van stoppen zijn verzameld.  

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

9. Wat gebeurt er na het onderzoek? 

Krijgt u de resultaten van het onderzoek? 

Zodra de studie afgelopen is, zullen de resultaten van de studie worden geanalyseerd en in een 

wetenschappelijk artikel worden verwerkt. Dit wetenschappelijk artikel zal ter publicatie worden 

aangeboden aan één van de medische tijdschriften, zodat chirurgen wereldwijd op de hoogte zullen 

zijn van de uitkomst van dit onderzoek. Indien u het wenst kunnen wij u hier persoonlijk over inlichten.  

 

10. Wat doen we met uw gegevens? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, 

gebruiken en bewaren. Elke proefpersoon krijgt een code die bij de gegevens komt te staan. Uw 

naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten. 
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Welke gegevens bewaren we? 

We bewaren deze gegevens: 

 uw naam 

 uw geslacht  

 uw adres 

 uw geboortedatum 

 gegevens over uw gezondheid 

 (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen 

 

Gegevens verzameld door de Fitbit Activity Tracker (sporthorloge): 

 Aantal stappen per dag 

 Afstand afgelegd per dag 

 Metingen van intensiteit van activiteit 

 Minuten van rust per dag 

 Hartslag 

 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens? 

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de vragen van dit onderzoek te kunnen 

beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.  

 

Hoe beschermen we uw privacy? 

Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten we 

alleen deze code. De sleutel voor de code blijft bij de onderzoeker. Als we uw verwerken, gebruiken 

we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand 

achterhalen dat het over u ging. 

 

Fitbit is een onderdeel van Google (Verenigde Staten). Google krijgt van ons niet uw naam, email of 

ander contactgegevens. Een Fitbit account wordt door de hoofdonderzoekers aangemaakt op basis 

van een code en bevat geen persoonlijke herleidbare gegevens. De data verzameld door het Fitbit 

horloge worden via de Fitbit app opgeslagen bij Fitbit. Om deze gegevens goed te kunnen 

analyseren schakelen wij het Amerikaanse bedrijf Fitabase in, met welke wij afspraken gemaakt 

hebben om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Gedurende de studie hebben de 

hoofdonderzoekers toegang tot uw Fitbit-data. Na afloop van de studie verwijderen wij uw Fitbit 

studie-account.  

 

 

 

 

Wie kan uw gegevens zien? 

Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit 

zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. 

Deze personen kunnen bij uw gegevens komen: 
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 Leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt. 

 Een controleur die voor de onderzoeker werkt. 

 Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie 

Gezondheidszorg. 

 

Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te 

geven.  

 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

De gegevens van het onderzoek zullen gedurende een periode van 15 jaar na afronden van het 

onderzoek worden bewaard. 

 

Mogen we uw gegevens gebruiken voor ander onderzoek? 

Uw gegevens  kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alvleesklieroperaties. Daarvoor zullen uw gegevens  

15 jaar worden bewaard. In het toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen 

toestemming? Dan kunt u nog steeds meedoen met dit onderzoek. U krijgt dezelfde zorg. 

 

 Wat gebeurt er bij onverwachte ontdekkingen?  

Tijdens het onderzoek kunnen we toevallig iets vinden dat belangrijk is voor uw gezondheid of voor 

de gezondheid van uw familieleden. De onderzoeker neemt dan contact op met uw huisarts. U 

bespreekt dan met uw huisarts wat er moet gebeuren. U geeft met het formulier toestemming voor 

het informeren van uw huisarts of specialist.  

 

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Maar let op: 

trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een 

onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.  

 

Wilt u meer weten over uw privacy? 

 Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

 Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat:  

o Amsterdam UMC: Zie bijlage A voor contactgegevens, en website. 

 Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om 

deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris 

Gegevensbescherming van Amsterdam UMC gaan. Of u dient een klacht in bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 Proefpersoneninformatie DIPLOMA-2 studie 

 

NL77750.018.21  – versie 1.5 18-11-2021  pagina 8 van 16 

Op de volgende website(s) vindt u meer informatie over het onderzoek. www.ClinicalTrials.gov 

en/of www.clinicaltrialsregister.eu.  

 

11. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek? 

Er zijn voor u geen extra kosten of vergoedingen verbonden aan dit onderzoek.  

 

12. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek? 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering betaalt 

voor schade door het onderzoek. Maar niet voor alle schade. In bijlage B vindt u meer informatie 

over de verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden. 

 

13. We informeren  uw huisarts 

De onderzoeker stuurt uw huisarts een brief om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. 

Dit is voor uw eigen veiligheid. We kunnen contact opnemen met uw huisarts bijvoorbeeld over uw 

medische geschiedenis of de medicijnen die u gebruikt.  

 

14. Heeft u vragen? 

Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan het onderzoeksteam. Wilt u advies van iemand die er 

geen belang bij heeft? Ga dan naar de onafhankelijke arts, P.J. Tanis. Hij weet veel over het 

onderzoek, maar werkt niet mee aan dit onderzoek.  

Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u dit liever 

niet? Ga dan naar de klachtencommissie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. In bijlage A staat 

waar u die kunt vinden.  

 

15. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 

U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Daarna vertelt u de onderzoeker of u de informatie 

begrijpt en of u wel of niet wilt meedoen. Wilt u meedoen? Dan vult u het toestemmingsformulier in 

dat u bij deze informatiebrief vindt. U en de onderzoeker krijgen allebei een getekende versie van 

deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw tijd. 

 

  

file:///C:/Users/n.graaf4/AppData/Local/Microsoft/Windows/Anouk/DCRF%20werkgroep%20PIF/www.ClinicalTrials.gov
file:///C:/Users/n.graaf4/AppData/Local/Microsoft/Windows/Anouk/DCRF%20werkgroep%20PIF/www.clinicaltrialsregister.eu
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16. Bijlagen bij deze informatie 

 

A. Contactgegevens 

B. Informatie over de verzekering 

C. Schema onderzoekshandelingen 

D. Klachtencommissie Academisch Medisch Centrum 

E. Toestemmingsformulier proefpersoon 

F. Toestemmingsformulier proefpersoon – voor arts/onderzoekers 

 

 

Bijlage A: contactgegevens voor Amsterdam UMC 

 

(Hoofd)onderzoekers 

Prof. dr. M.G.H. Besselink     Drs. N. de Graaf 

Chirurg       Arts-onderzoeker  

Afdeling chirurgie       Afdeling chirurgie  

Amsterdam UMC      Amsterdam UMC  

Amsterdam, Nederland      Amsterdam, Nederland  

Tel: +316 25 12 64 64      Tel: +316 31 90 19 11 

E-mail: m.g.besselink@amsterdamumc.nl  E-mail: n.degraaf@amsterdamumc.nl  

                                                     

E-mail: m.g.besselink       

Onafhankelijke arts 

Dr. P. J. Tanis 

Chirurg 

Afdeling chirurgie 

Amsterdam UMC Amsterdam, Nederland 

Tel: +31 20 566 2660 

Fax: +31 20 566 6569 

E-mail: p.j.tanis@amsterdamumc.nl 

 

Klachten: Klachtencommissie Amsterdam UMC, locatie AMC 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling, bereikbaar via 

privacy@amsterdamumc.nl  

 

 

  

mailto:m.g.besselink@amsterdamumc.nl
mailto:n.degraaf@amsterdamumc.nl
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Bijlage B: Informatie over de verzekering 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft het AMC een verzekering afgesloten. De 

verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het 

onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de 

verzekeraar hebben gemeld. 

 

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet 

wordt gedekt. 

Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale 

Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). 

 

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar>  

 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

Naam verzekeraar: Centramed B.A. 

Adres verzekeraar:  Postbus 7374 

   2701 AJ Zoetermeer 

Telefoon:  070 301 70 70 

E-mail:   info@centramed.nl 

Polisnummer:  624.528.303 

 

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon met een maximum van € 

5.000.000 voor het hele onderzoek en € 7.500.000 voor schade ten gevolge van medisch-

wetenschappelijk onderzoek die per verzekeringsjaar wordt gemeld. 

 

 

De verzekering dekt de volgende schade niet: 

 schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet 

als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk 

was; 

 schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had 

meegedaan; 

 schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 

 schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of 

uw nakomelingen; 

 schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden. 

 

 

Voorts wordt de proefpersoon verzocht dienaangaande contact op te nemen met dr. M.G.H. 

Besselink, telefoonnummer: +316 25 12 64 64. Zie de voorgaande pagina voor 

contactgegevens.  

 

 

 

  

http://www.ccmo.nl/
mailto:info@centramed.nl
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Bijlage C: Schema onderzoekshandelingen 
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Bijlage D: Klachtencommissie Amsterdam UMC 

Indien u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u terecht bij de 

onafhankelijke klachtencommissie van het ziekenhuis.  

 

Afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang Amsterdam UMC, Locatie AMC  

Poligebouw, A0-144 (9.00 tot 15.30 uur geopend)  

Postbus 226600  

1100 DD Amsterdam  

Tel: 020-5663355  

E-mail: patientenvoorlichting@amsterdamumc.nl  
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Bijlage E: Toestemmingsformulier proefpersoon – voor patiënt 

Behorende bij 

Alvleesklierkop-verwijdering (Whipple) via een kijk- of open operatie (DIPLOMA-2) 

 

− Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed genoeg 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

− Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch 

niet mee te doen met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen 

waarom ik wil stoppen. 

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts te laten weten dat ik meedoe aan dit 

onderzoek.  

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts of specialist informatie te geven over 

onverwachte bevindingen uit het onderzoek die van belang zijn voor mijn gezondheid.  

− Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens te verzamelen en gebruiken.  De 

onderzoekers doen dit alleen om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden.  

− Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen 

inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn 

gegevens in te zien voor deze controle.  

 

− Wilt u hieronder ja of nee aankruisen? 

Ik ben bereid tijdens de studieperiode een Fitbit sporthorloge te dragen 

en weet dat Google in de V.S mogelijk de gecodeerde gegevens kan 

gebruiken voor commerciële doeleinden, buiten de Europese 

privacyregels om. Ik geef toestemming om mijn Fitbit gegevens te 

gebruiken te bewaren in het Fitabase data verzameling systeem. 

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om dit te 

gebruiken voor ander onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik 

wil meedoen met een vervolgonderzoek. 

Ja ☐ Nee☐ 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Mijn naam is (patiënt): ………………………………..   

Handtekening: ………………………    Datum : __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Wordt er tijdens het onderzoek informatie bekend die die de toestemming van de 

proefpersoon kan beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten aan deze proefpersoon.  

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):………………………………. 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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<indien van toepassing> 

Aanvullende informatie is gegeven door:  

Naam:……………………………….. 

Functie:……………………………… 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  

van het toestemmingsformulier. 
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BIJLAGE F - Toestemmingsformulier proefpersoon – voor arts/onderzoeker 

Behorende bij 

Alvleesklierkop-verwijdering (Whipple) via een kijk- of open operatie (DIPLOMA-2) 

 

− Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed genoeg 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

− Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch 

niet mee te doen met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen 

waarom ik wil stoppen. 

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts te laten weten dat ik meedoe aan dit 

onderzoek.  

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts of specialist informatie te geven over 

onverwachte bevindingen uit het onderzoek die van belang zijn voor mijn gezondheid.  

− Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens te verzamelen en gebruiken.  De 

onderzoekers doen dit alleen om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden.  

− Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen 

inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn 

gegevens in te zien voor deze controle.  

 

− Wilt u hieronder ja of nee aankruisen? 

Ik ben bereid tijdens de studieperiode een Fitbit sporthorloge te dragen 

en weet dat Google in de V.S mogelijk de gecodeerde gegevens kan 

gebruiken voor commerciële doeleinden, buiten de Europese 

privacyregels om. Ik geef toestemming om mijn Fitbit gegevens te 

gebruiken en te bewaren in het Fitabase data verzameling systeem. 

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om deze te 

gebruiken voor ander onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik 

wil meedoen met een vervolgonderzoek. 

Ja ☐ Nee☐ 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Mijn naam is (patiënt): ………………………………..   

Handtekening: ………………………    Datum : __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Wordt er tijdens het onderzoek informatie bekend die de toestemming van de proefpersoon 

kan beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten aan deze proefpersoon.  

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):………………………………. 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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<indien van toepassing> 

Aanvullende informatie is gegeven door:  

Naam:……………………………….. 

Functie:……………………………… 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


