RAPID-trial/NL39391.100.12

Toestemmingsformulier RAPID trial

Toestemmingsformulier

Behorende bij het onderzoek: ’De Rapid studie’
Studie waarin de standaard dotter behandeling met stent voor een vernauwde of afgesloten
bovenbeenslagaders wordt vergeleken met een Paclitaxel gecoate dotter ballon met stent.
Mijn specialist heeft mij gevraagd deel te nemen aan een studie naar het gebruik van een Paclitaxel
gecoate dotter ballon in vergelijking met een standaard dotter ballon voor de behandeling van een
verstopte of vernauwde bovenbeen slagader. Ik heb de bijgevoegde patiënt informatiebrief gelezen,
het betreffende onderzoek besproken met de arts, ik heb de gelegenheid gehad om vragen te stellen
en begrepen wat het onderzoek inhoudt.
Ik begrijp dat deelname aan dit onderzoek vrijwillig is en dat ik mij op elk moment, zonder opgave van
reden, terug kan trekken uit dit onderzoek. Als ik dit doe, zal dit geen enkele invloed hebben op de
verdere behandeling die ik van mijn arts(-en) zal ontvangen.
Mijn huisarts wordt op de hoogte gebracht van mijn deelname aan dit onderzoek.
Ik geef toestemming tot inzage in mijn relevante medische gegevens door medewerkers van
autoriteiten die belast zijn met de controle van medisch onderzoek, op voorwaarde dat zij mijn naam
geheim houden.
Ik begrijp dat de informatie die ik verstrek, zal worden verwerkt en geanalyseerd op de wijze die nodig
is voor dit klinisch onderzoek en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Indien aanvullend onderzoek zal plaatsvinden, zal ik
hiervoor opnieuw om toestemming worden gevraagd. Ik begrijp dat ik voor toestemming
hiertoe in de toekomst benaderd kan worden.
Ik verklaar deel te willen nemen aan dit onderzoek. Het ondertekenen van dit formulier heeft geen
gevolgen voor mijn wettelijke rechten.
Naam proefpersoon:
Handtekening:

Datum : __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou
kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):
Handtekening:

Datum: __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanvullende informatie is gegeven door (indien van toepassing):
Naam:
Functie:
Handtekening:

Datum: __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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