
OZBS92.16132  Risicowijzer-MRI-TRUS PCa Multicenter Studie – MR PROPER 

 

  

Versie 1.0 

15 juni 2017 

 

Pagina 1 van 4 

 

  

PATIENTENINFORMATIEFORMULIER 

- MR PROPER studie – 
 

"Een evaluatiestudie om te bepalen welk effect het gebruik van de risicowijzer op 
prostaatkanker en het maken van een MRI heeft op het vaststellen van prostaatkanker" 

 

INLEIDING EN ALGEMENE INFORMATIE 

Geachte heer,  

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in uw 

ziekenhuis (zie titel). U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het 

belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees daarom deze informatiebrief rustig door. 

Bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog 

vragen? Dan kunt u terecht bij het onderzoeksteam of uw behandelend arts. In de bijlage vindt u 

de contactgegevens.  

U wordt benaderd voor deelname aan dit onderzoek omdat u in ons ziekenhuis zult 

worden onderzocht op de aanwezigheid van prostaatkanker. In het Erasmus MC is een 

risicowijzer ontwikkeld waarmee de arts kan berekenen hoe groot de kans is dat bij verder 

onderzoek prostaatkanker wordt gevonden. Aan de hand van de uitslag van de risicowijzer kan 

de arts besluiten of er wel of niet prostaatbiopten (stukjes weefsel uit de prostaat) moeten worden 

genomen. Prostaatbiopten kunnen zowel systematisch (van standaard plekken in de prostaat) als 

doelgericht (van eventueel aanwezige verdachte plekken) worden genomen. Voor deze laatste 

procedure moet voorafgaand een MRI scan van de prostaat worden gemaakt. Er zijn 

aanwijzingen dat met behulp van een MRI scan prostaatkanker beter kan worden opgespoord 

dan met de standaard systematische prostaatbiopten.  

Dit onderzoek is opgezet door het Erasmus MC en wordt uitgevoerd door artsen in 

verschillende ziekenhuizen in Nederland.  

WAT IS HET DOEL VAN HET ONDERZOEK? 

Het doel van dit onderzoek is te bestuderen of het gebruik van de risicowijzer in combinatie met 

het maken van een MRI en zonodig doelgerichte biopten zorgt voor een betere opsporing van 

agressieve prostaatkanker in vergelijking met het nemen van standaard systematische 

prostaatbiopten. Dit geldt voor mannen bij wie niet eerder prostaatkanker is vastgesteld. Tevens 

zal worden gekeken of bij het gebruik van de risicowijzer in combinatie met een MRI en zonodig 

doelgerichte biopten, minder vaak systematische biopten hoeven te worden genomen zonder een 

agressieve kanker te missen. 
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 HOE WORDT HET ONDERZOEK UITGEVOERD? 

U zult geen extra medische handelingen ondergaan wanneer u deelneemt aan het onderzoek: u 

zult de zorg ontvangen die u anders ook in uw ziekenhuis zou ontvangen. Het enige wat extra 

kan zijn, is dat een arts op basis van uw gegevens de risicowijzer toepast. De uitslag van de 

risicowijzer zal worden gebruikt om te bepalen of prostaatbiopten noodzakelijk zijn. Dit is 

onderdeel van de standaard zorg naar prostaatkanker (volgens de richtlijnen). Dit gebeurt direct 

in de spreekkamer met uw arts, aan de hand van het lichamelijk onderzoek en de uitslag van de 

eerdere bloedtest (PSA). De diagnostiek van prostaatkanker loopt hierdoor geen vertraging op.  

Als u en uw arts besluiten op basis van de uitslag van de risicowijzer geen 

prostaatbiopten te nemen, zal jaarlijks een vervolgafspraak plaatsvinden om u verder te 

controleren: dit is de standaard zorg. Als u en uw arts besluiten op basis van de uitslag van de 

risicowijzer wel prostaatbiopten te nemen, dan zal dit plaatsvinden met behulp van echografische 

systematische biopten (standaard zorg). Afhankelijk van het beleid van uw ziekenhuis en  van uw 

behandelend uroloog, kan dit worden voorafgegaan of worden gevolgd door een MRI van de 

prostaat en indien nodig aanvullende doelgerichte biopten. In het [naam ziekenhuis] wordt 

standaard [wel/geen] MRI van de prostaat gemaakt.  

Als u en uw arts anders besluiten dan het advies van de risicowijzer is dat geen 

belemmering voor deelname aan het onderzoek. U en uw arts kunnen (om diverse redenen) altijd 

afwijken van het advies van de risicowijzer. Verder zal u worden gevraagd ‘kwaliteit van leven’ 

vragenlijsten in te vullen op bepaalde studiemomenten (in principe zal dit via het internet/e-mail 

gebeuren, indien gewenst kunnen de vragenlijsten ook op papier verstrekt en ingevuld worden). 

 Bij deelname aan dit onderzoek worden uw gegevens gebruikt voor nadere analyse. Het 

onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd, wordt uitgevoerd in uw ziekenhuis op de 

afdelingen Urologie en Radiologie, in samenwerking met het Erasmus MC. 

WAT ZIJN MOGELIJKE VOOR- EN NADELEN VAN DEELNAME AAN DIT ONDERZOEK? 

U heeft zelf geen voor- of nadeel van deelname aan dit onderzoek. Uw deelname aan het 

onderzoek bestaat uit het (gecodeerd) laten registreren van uw gegevens om deze te analyseren 

op de (diagnostische en kosten) effectiviteit van de prostaatkanker zorg in Nederland. Voor de 

toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren. Belangrijk is te weten wanneer de 

uitslag van de risicowijzer u en uw uroloog adviseert géén prostaatbiopten te verrichten, dit helpt 

de mogelijke nadelen van aanvullende prostaatbiopten bij u te voorkomen. Dit is een belangrijke 

gedachte achter dit onderzoeksproject. U blijft onder jaarlijkse controle (standaard zorg), om bij 

veranderingen tijdig aanvullende diagnostiek te kunnen verrichten.  

WAT GEBEURT ER ALS U NIET WENST DEEL TE NEMEN AAN DIT ONDERZOEK? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te 

doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u 
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niet wilt meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou 

krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het 

onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gecodeerd gebruikt voor het 

onderzoek. 

WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS? 

Slechts een beperkt aantal, direct bij het onderzoek betrokken personen mogen uw medische 

status en de gegevens van het onderzoek (PSA tests, lichamelijk onderzoek, uitslag(en) 

risicowijzer, vragenlijst(en), (indien van toepassing) biopt en MRI resultaten, MRI beelden en 

behandel- en opvolggegevens) inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit 

onderzoek, maar zij mogen deze gegevens alleen bekend maken zonder daarbij uw naam of 

andere persoonlijke gegevens te vermelden. Uw identiteit blijft dus altijd onbekend. De 

onderzoeker bewaart de gegevens met een code. Dit betekent, dat op de studiedocumenten in 

plaats van uw naam enkel een letter-cijfercode staat. Alleen de onderzoeker of een door 

hem/haar aangewezen onderzoeksmedewerker van het ziekenhuis houdt een lijst bij waarop 

staat welke letter-cijfercode bij welke naam hoort. 

Normaalgesproken heeft alleen uw behandelend arts en zijn/haar team inzage in uw 

gegevens. Als u meedoet aan deze studie, krijgen meer mensen inzage in uw medische 

gegevens en studiegegevens. De personen die inzage kunnen krijgen in uw gegevens zijn:  

- de medewerkers van het onderzoeksteam,  

- de leden van de toetsingscommissie van uw ziekenhuis, 

- de bevoegde medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

- personen die door het Erasmus MC zijn aangesteld om de studie te controleren en begeleiden. 

Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens, welke hierboven genoemd zijn, 15 jaar na 

afloop van de studie te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit 

onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.  

Wij willen uw gecodeerde gegevens, uw afgenomen lichaamsmaterialen (biopten) en MRI 

beelden graag gedurende 50 jaar na afloop van de studie bewaren en gebruiken voor andere 

onderzoeken naar prostaatkanker die in de toekomst zullen worden uitgevoerd in uw ziekenhuis 

of in het Erasmus MC. Deze onderzoeken hebben dus eenzelfde doel als het onderzoek 

waarvoor u nu wordt gevraagd. Het is dus niet zo dat uw gegevens, lichaamsmaterialen en MRI 

beelden ook zullen worden gebruikt voor onderzoek naar een ander(e) aandoening of probleem. 

Verder kan met uw toestemming, mogelijk tegen een vergoeding voor het ziekenhuis en/of het 

Erasmus MC, aan andere onderzoekscentra en aan de fabrikanten van medische hulpmiddelen 

inzage worden verleend in uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens en MRI beelden 

(bijvoorbeeld voor verbetering van de kwaliteit van de MRI). Vanzelfsprekend blijft de 

vertrouwelijkheid die we hiervoor hebben beschreven altijd gelden. Vindt u het goed als wij uw 

gegevens, lichaamsmaterialen en MRI beelden bewaren en ook gebruiken voor andere 
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onderzoeken naar prostaatkanker? Vindt u het goed als andere onderzoekscentra en fabrikanten 

uw gegevens beoordelen? Als u dat niet wilt, respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuzes op 

het toestemmingsformulier aangeven.  

ZIJN ER EXTRA KOSTEN/IS ER EEN VERGOEDING WANNEER U BESLUIT AAN DIT 
ONDERZOEK MEE TE DOEN? 

Er zijn voor u geen extra kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek. U ontvangt geen 

vergoeding voor uw deelname aan dit onderzoek. 

WELKE MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE HEEFT DIT ONDERZOEK 
GOEDGEKEURD? 

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft voor dit onderzoek 

een verklaring “niet WMO-plichtig onderzoek” afgegeven. Dat betekent dat dit onderzoek door de 

onderzoeker is aangemeld bij deze METC en niet valt onder de wet medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Deze toetsing heeft zo mogelijk verder plaats gevonden in afstemming 

met de METC van uw ziekenhuis. 

WILT U VERDER NOG IETS WETEN? 

Indien u voor of tijdens de studie vragen of klachten heeft, vragen wij u contact op te nemen met 

het onderzoeksteam of uw behandelend arts. Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de 

behandeling, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het [Erasmus MC / 

naam ziekenhuis]. De bereikbaarheidsgegevens vindt u in de bijlage. 

 

Indien u, na zorgvuldige overweging, besluit deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek, 

dan vragen wij u om samen met de onderzoeker het toestemmingsformulier te ondertekenen en 

dateren.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het onderzoeksteam 

 

BIJLAGEN 

− Toestemmingsformulier – MR PROPER studie 

− Contactinformatie 
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