Formulier toestemming OncoLifeS
Ik ben naar tevredenheid geïnformeerd over de doelstellingen van OncoLifeS en hoe ik door het
beschikbaar stellen van mijn gecodeerde medische gegevens en lichaamsmaterialen kan meewerken
aan wetenschappelijk onderzoek.
Ik heb de informatiebrief hierover ontvangen en gelezen en er is mij voldoende gelegenheid
gegeven hierover vragen te stellen. Ik heb voldoende bedenktijd gehad en heb goed kunnen
nadenken over mijn deelname.
Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan
intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven.
Ik geef toestemming voor het afnemen en beschikbaar stellen van mijn gecodeerde medische
gegevens en lichaamsmateriaal voor onderzoek zoals beschreven in de patiënten informatiebrief.
Ik geef toestemming om mijn gecodeerde medische gegevens en lichaamsmateriaal zorgvuldig en
onbeperkt te bewaren, voor toekomstig onderzoek dat past binnen de doelstellingen van
OncoLifeS.
Ik geef toestemming voor het geval mijn lichaamsmateriaal dreigt op te raken om mij te benaderen
met de vraag om extra materiaal (bloed of urine) af te staan. Op dat moment kan ik besluiten al dan
niet met dit verzoek in te stemmen.
Ik geef toestemming voor het koppelen van de gecodeerde gegevens van mijn huisarts, mijn
apotheek en de medisch specialisten waar ik onder behandeling ben, zodat er beter inzicht gekregen
kan worden in mijn huidige medicatie gebruik en de lange termijn gevolgen van mijn ziekte en
behandeling.
Naam patiënt:
Emailadres:
Datum:
Handtekening:

Naam behandelend arts:
Datum:
Handtekening:

Om aanvullend onderzoek mogelijk te maken kunt u op de achterkant van dit formulier
per onderdeel aangeven of u toestemming geeft voor aanvullend onderzoek.
U kunt op elk moment besluiten deze toestemming in te trekken.

Ik geef toestemming om in de toekomst mijn gecodeerde gegevens te laten koppelen aan andere
registraties, mits die betrekking hebben op de doelstellingen van OncoLifeS. Het betreft dan
bijvoorbeeld registraties van het CBS (Centraal bureau voor de Statistiek)), van het IKNL (Integraal
Kankercentrum Nederland), en van LifeLines (grootschalig onderzoek in de regio NoordNederland).
O ja
O nee
Ik geef toestemming om via mijn behandelaar (mijn medisch specialist) of huisarts geïnformeerd te
worden over (toevals)bevindingen die relevant kunnen zijn voor mijn gezondheid en mijn
behandeling. Aan deze mogelijkheid kan ik geen rechten ontlenen.
O ja

O nee

Ik geef OncoLifeS toestemming om in de toekomst mijn gegevens op te vragen bij de burgerlijke
stand.
O ja
O nee
Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
Project coördinator OncoLifeS
Telefoon: (050) 361 35 76
Email: oncolifes@umcg.nl
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