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U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek om te peilen naar opinies van Belgische experts over 

de optie van therapeutische drug monitoring (TDM) voor volgend tyrosine kinase inhibitoren (TKI’s): bosutinib, 

dabrafenib, dasatinib, imatinib, pazopanib, ponatinib, sunitinib en trametinib.  

Doelstellingen en verloop van de studie 

Deze studie Deze studie kadert binnen onze masterthesis ‘TDM van tyrosine kinase inhibitoren’. In België wordt 

TDM nog niet toegepast in de huidige routine praktijk voor tyrosine kinase inhibitoren. Desalniettemin zijn er 

veelbelovende gegevens ter beschikking in de literatuur die wijzen richting TDM zijnde een potentiële bijdrage in 

de behandeling met deze geneesmiddelen. 

Wij stellen u voor om aan deze studie deel te nemen omdat we graag een inzicht zouden willen bekomen over de 

opinies van Belgische experts over een mogelijke implementatie van TDM voor TKI’s. 

 

Aan deze studie zullen ongeveer een 30-tal leden van de Belgian Hematology Society (BHS), Belgian Society of 

Medical Oncology (BSMO), Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO) en Belgische 

Vereniging van Ziekenhuisapothekers – Association Belge de Pharmaciens Hospitaliers deelnemen (1/3e van de 

Belgische ziekenhuizen). Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet u lid zijn van een van bovenstaande 

organisaties. 

We vragen u hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar opinies van Belgische experten over de eventuele 

toepassing van TDM voor deze specifieke maar ook andere TKI’s. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 

5 minuten van uw tijd in beslag nemen en zal afgenomen worden van 1  oktober 2022 (eens ethische goedkeuring 

bekomen wordt) tot en met 1 december 2022. 

Deze vragenlijst is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. 

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen 
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Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in. 

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of 

ervaringen, bijdragen aan de optimalisatie van de opvolging van patiënten die behandeld worden met tyrosine 

kinase inhibitoren (maximalisatie van efficaciteit, minimalisatie van toxiciteit). 

Deelnemen aan het onderzoek kost tijd: 5 minuten. 

Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat: 

 

➢ Deze studie MP021342 opgesteld is na evaluatie door EC Onderzoek UZ/KU Leuven. 

➢ Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang.  

➢ De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er worden geen 

persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld. Bij de publicatie van de resultaten is 

uw anonimiteit verzekerd. 

➢ Als u bijkomende informatie wenst over hoe wij uw anonieme gegevens gebruiken, maar ook ingeval van 

problemen, bijkomende vragen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de onderzoeker 

Catherine Willems via catherine.willems@student.kuleuven.be en de hoofdonderzoeker Prof. Isabel Spriet via 

het telefoonnummer +32 16 34 30 80 of via e-mail isabel.spriet@uzleuven.be. Ook de functionaris voor 

gegevensbescherming van het onderzoekcentrum staat te uwer beschikking. 

De contactgegevens van deze laatste zijn als volgt:  

DPO - UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail dpo@uzleuven.be. 

DPO – KU Leuven, e-mail dpo@kuleuven.be 

 

➢ Tot slot, indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de 

Belgische toezichthoudende instantie die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming 

van persoonsgegevens: 

De Belgische toezichthoudende instantie heet:  

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

e-mail: contact(at)apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Hartelijk dank voor uw tijd. Uw deelname wordt ten zeerste geapprecieerd. 

Met vriendelijke groeten,  

Catherine Willems, Iemke Pyck, Lauren Olbrechts and Janne Goyens 

Master’s students Pharmaceutical Care (KU Leuven, Belgium) 

(contact: catherine.willems@student.kuleuven.be) 
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