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TOESTEMMINGSFORMULIER – 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" 
 

Ik heb de informatiebrief ten aanzien van deelname aan het onderzoek gelezen. Ik kon 

aanvullende vragen stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb genoeg tijd 

gekregen om te beslissen of ik meedoe aan het onderzoek.  
 

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

mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 
 

Ik geef toestemming mijn gegevens (zie de informatiebrief voor een gedetailleerd overzicht welke 

gegevens dit betreft) te verzamelen en gebruiken, op de manier en voor de doelen die in de 

informatiebrief staan. 
 

Ik geef toestemming deze onderzoeksgegevens gedurende 15 jaar na afloop van de studie te 

bewaren. Ik weet dat dit een verplichting is voor het onderzoeksteam. Als ik dit niet wil, kan ik niet 

deelnemen aan het onderzoek.  
 

Ik vind het goed om aan dit onderzoek deel te nemen. 
 

Wij vragen bij deelname aan het onderzoek apart voor de volgende onderdelen uw toestemming: 
 

Ik geef wel/geen* toestemming mijn gegevens, lichaamsmaterialen en MRI beelden nog 

maximaal 50 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren om te gebruiken voor andere 

onderzoeken naar prostaatkanker.  
 

Ik geef wel/geen* toestemming om mijn gegevens en MRI beelden, mogelijk tegen een 

vergoeding voor het ziekenhuis/Erasmus MC, te overleggen aan andere onderzoekscentra.  
 

Ik geef wel/geen* toestemming voor het overleggen, mogelijk tegen een vergoeding voor het 

ziekenhuis/Erasmus MC, van mijn gegevens en MRI beelden voor beoordeling door fabrikanten. 

 

Naam deelnemer:                               E-mailadres:   

Handtekening:       Datum : _ _ - _ _ - _ _ _ _  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar hierbij dat ik deze persoon (Study Subject ID:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als tijdens het onderzoek informatie 

bekend wordt die de toestemming van de deelnemende persoon zou kunnen beïnvloeden, dan 

breng ik hem daarvan tijdig op de hoogte. 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum : _ _ - _ _ - _ _ _ _  
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CONTACTINFORMATIE 
 

 

Onderzoekers: 

Drs. D.F. Osses, arts-onderzoeker  tel. 010 – 703 22 39  

Dr. I.G. Schoots, radioloog   tel. 010 – 704 20 06 

Dr. M.J. Roobol – Bouts, epidemioloog  tel. 010 – 703 22 40  

Prof. dr. C.H. Bangma, uroloog  tel. 010 – 703 36 07   

 

 

Onafhankelijk arts: 

Drs. M.B. Busstra, uroloog   tel. 010 – 704 07 04 

 

 

Klachtencommissie: 

Klachtencommissie Erasmus MC   tel. 010 – 703 31 98 

 

 

Website en e-mailadres: 

www.mrproper.org  

info@mrproper.org  

 

 

[ NB. Voor de deelnemende centra zullen de lokale gegevens worden ingevuld.] 
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