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ALGEMENE TOESTEMMINGSVERKLARING
Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek
Officiële titel: STATEC: A randomised trial of non-selective versus selective adjuvant therapy in high risk
apparent stage I endometrial cancer.
Ik ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie, versie 2 dd 4-122017, goed gelezen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Mijn vragen zijn
naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed over deelname aan he t onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het
recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te
geven.
Ik stem in met deelname aan het onderzoek en geef toestemming:
- aan de toezichthoudende instanties in het Verenigd Koninkrijk en Nederland om
mijn medische gegevens in te zien om te controleren of de gegevens, die voor het
onderzoek (de studie) verzameld zijn, juist zijn,
- voor het digitaal versturen van mijn gecodeerde gegevens en geanominiseerde
chirurgische fotos (alleen van toepassing indien u wordt gerandomiseerd in de
groep waar lymfeklieren worden verwijderd) naar het data centrum in het Verenigd
Koninkrijk(University College London), waar de gegevens conform de geldende
wettelijke (privacy) regels bewaard zullen worden,
- voor het gebruiken van mijn gegevens voor de doelen die in de informatiebrief
staan,
- Voor het afnemen en gebruiken van lichaamsmateriaal voor de doelen die in de
informatiebrief staan, en voor het verzenden van de opgeslagen weefsels naar de
internationale partners van de STATEC studie in het kader van aanvullend
wetenschappelijk onderzoek,
- voor het informeren van mijn huisarts over mijn deelname aan deze studie,
- om mijn lichaamsmateriaal minimaal 15 jaar na afloop van dit onderzoek te
bewaren, zodat dit in de toekomst kan worden gebruikt voor onderzoek zoals
beschreven in de informatiebrief,
- voor benadering voor eventuele deelname aan een vervolg onderzoek.
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Indien u bij de opties gemarkeerd met een * nee heeft ingevuld kunt u niet deelnemen aan de studie.
___________________________________________________________________________________________
Naam:

Handtekening en datum:

Geboortedatum:
Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als mondeling over het
bovenvermelde onderzoek geïnformeerd is. Hij/zij verklaart tevens dat een voortijdige beëindiging van de
deelname door bovengenoemde persoon van geen enkele invloed zal zijn op de zorg die haar toekomt.
Naam en functie:
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