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Titel van het programma: Toediening van blinatumomab (BLINCYTO®) in het kader van een 
‘compassionate use’ programma voor volwassen patiënten met minimale residuele ziekte na de 
behandeling van B-precursor Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL) met chemotherapie. 

Opdrachtgever van het programma: Amgen nv, Arianelaan 5, 1200 Brussel 

Comité voor Medische Ethiek: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette 

 

I. Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen  

Inleiding 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit programma om u de mogelijkheid te bieden u te voorzien 
van blinatumomab (BLINCYTO®) voor de behandeling van uw ziekte, B-precursor Acute Lymfoblastische 
Leukemie (ALL) met submicroscopische ziekte (minimale residuele ziekte, MRD).  

De opdrachtgever en arts hopen dat dit geneesmiddel voordelen biedt voor de behandeling van patiënten 
die getroffen zijn door dezelfde ziekte als u. Er is evenwel geen garantie dat uw deelname aan dit 
programma u voordeel zal opleveren. 

Voordat u beslist over uw deelname aan dit “compassionate use” programma willen we u wat meer 
informatie geven over wat dit betekent op organisatorisch vlak en wat de eventuele voordelen en risico's 
voor u zijn. Zo kan u een beslissing nemen op basis van de juiste informatie. Dit wordt "geïnformeerde 
toestemming" genoemd.  

Wij vragen u de volgende pagina’s met informatie aandachtig te lezen. Hebt u vragen, dan kan u terecht 
bij uw arts of zijn of haar vertegenwoordiger. Dit document bestaat uit 2 delen: de essentiële informatie 
die u nodig heeft voor het nemen van uw beslissing en uw schriftelijke toestemming. 

 

Als u aan dit programma deelneemt, moet u het volgende weten: 

 Dit programma wordt opgestart na evaluatie door één ethisch comité.  

 Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor deelname is uw 
ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u op elk moment de arts laten 
weten dat u uw deelname wilt stopzetten. De beslissing om al dan niet (verder) deel te nemen zal 
geen enkele negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de zorgen noch op de relatie met de 
behandelende arts. 

 De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij de 
publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd. 

 Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de arts of een medewerker van zijn 
of haar team. 

 

Doelstelling en beschrijving van het programma 

Uw arts heeft u gevraagd of u een behandeling wenst met blinatumomab gezien u nog 
submicroscopische of minimaal residuele ziekte hebt na de behandeling van uw leukemie met 
chemotherapie. 

De aanwezigheid van minimaal residuele ziekte betekent dat er nog een heel klein aantal leukemische 
cellen aanwezig zijn, die niet gezien kunnen worden met de microscoop, maar wel met gevoeligere 
onderzoeksmethoden. Het is aangetoond dat de aanwezigheid van deze leukemische cellen de kans op 
een recidief, d.w.z. het opnieuw ontwikkelen van een acute lymfoblastische leukemie vergroot. 

Blinatumomab is een recent ontwikkeld antilichaam; het is een eiwit dat ontworpen werd om uw 
immuunsysteem te richten tegen uw leukemie. Blinatumomab behoort tot een nieuwe klasse van 
monoklonale antilichamen, bispecifieke antilichamen (BiTE®: bi-specific T-cell engager) genoemd, die 
gericht zijn tegen eiwitten die abnormaal tot expressie worden gebracht in de kankercellen en die 
essentieel zijn voor hun groei.  

Blinatumomab is goedgekeurd door de Amerikaanse Autoriteiten (Food and Drug Administration [FDA]) 
voor gebruik bij mensen met Philadelphia-chromosoom negatieve recidiverende/refractaire B-cel 
precursor ALL. Blinatumomab is ook reeds onderzocht in studieverband voor de behandeling van 
patiënten met minimale residuele ziekte na de behandeling van B-precursor ALL met chemotherapie 
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(MRD+ ALL patiënten). In een fase 2 studie met 113 patiënten kon er bij 78% van de patiënten na 1 
behandelingscyclus met blinatumomab geen minimaal residuele ziekte meer aangetoond worden. 
Blinatumomab is echter nog niet goedgekeurd voor deze patiënten en wordt dus voorlopig nog 
aanschouwd als een experimenteel geneesmiddel, gezien nog verder onderzoek gedaan wordt om na te 
gaan hoe doeltreffend en veilig het is voor de behandeling van deze MRD+ ALL patiënten. 

U zal blinatumomab krijgen in het kader van een “compassionate use” programma.  

 

Wat is een “compassionate use” programma? 

Het doel van een “compassionate use” programma is een geneesmiddel dat nog niet beschikbaar is op 
de markt en nog niet is goedgekeurd om een specifieke ziekte te behandelen, beschikbaar te maken voor 
één of meer patiënten die lijden aan een chronische of ernstige ziekte en die onvoldoende kunnen 
behandeld worden met de beschikbare behandelingsopties. 

Uw arts zal de goedkeuring van Amgen en van de Ethische Commissie gekregen hebben en zal ook 
voldoen aan alle wettelijke eisen die nodig zijn om u te kunnen behandelen met blinatumomab in het 
kader van dit programma. 

Blinatumomab zal gratis geleverd worden door Amgen op individuele basis tot het terugbetaald is voor de 
behandeling van patiënten met minimaal residuele ziekte van B-precursor ALL. Amgen behoudt zich het 
recht om dit programma stop te zetten ingeval de aanvraag tot tegemoetkoming voor de cohortaanvraag 
in deze indicatie wordt geweigerd of in het kader van nieuwe wetenschappelijke gegevens. 

 

Verloop van het programma 

Om aan dit programma te kunnen deelnemen, zal u moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die uw 
behandelende arts zal nakijken. Indien u voldoet aan alle voorwaarden, zal u blinatumomab kunnen 
toegediend krijgen tot het beschikbaar is in de handel voor de behandeling van minimale residuele ziekte 
van B-precursor ALL in België.  

Blinatumomab wordt toegediend als een continue intraveneuze infusie. Eén cyclus van blinatumomab 
duurt 6 weken en bestaat uit 4 weken continue infusie die wordt toegediend met behulp van een pomp 
gevolgd door een interval van 2 weken zonder infusie. U kan tot 4 behandelingscycli ontvangen, als uw 
behandelend arts dit wensbaar acht.  

In het begin van de behandeling zal u gedurende enkele dagen gehospitaliseerd worden om strikt op te 
volgen hoe goed u de medicatie verdraagt. Tijdens eventuele volgende behandelingscycli moet u 
waarschijnlijk slechts voor een korte observatieperiode in het ziekenhuis blijven. Na uw behandeling in 
het ziekenhuis kan de continue infusie van de medicatie ambulant voortgezet worden; dit betekent dat u 
het ziekenhuis mag verlaten met de pomp, als uw dokter dit veilig en doenbaar acht. 

De infusiezakken met de medicatie moeten frequent (om de 24 tot 96 uur, afhankelijk van het beleid van 
uw ziekenhuis) vervangen worden. Deze wisselingen van infusiezak kunnen gebeuren bij uw terugkeer 
naar het ziekenhuis of door een ambulante zorgdienst (zoals een ervaren verpleegkundige) die naar huis 
zal komen, als uw dokter dit veilig en doenbaar acht. 

Uw behandeling met blinatumomab kan worden stopgezet zoals verder in dit document wordt beschreven 
onder de rubriek ‘stopzetting van de behandeling met blinatumomab’. 

 

Risico's en ongemakken 

A: Wisselwerking met andere geneesmiddelen of andere wisselwerkingen 

De bijwerkingen van het gebruik van blinatumomab in combinatie met andere geneesmiddelen zijn op dit 
ogenblik niet bekend. Vertel de arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, onlangs heeft gebruikt of 
van plan bent te gebruiken, waaronder kruidenmiddelen, supplementen en geneesmiddelen die u kan 
verkrijgen zonder voorschrift.  

 

B: Bijwerkingen van het geneesmiddel in het programma 

Alle geneesmiddelen hebben zowel bekende als onvoorspelbare bijwerkingen. Hoewel vroegere studies 
hebben aangetoond dat blinatumomab algemeen goed wordt verdragen, is het mogelijk dat u geen, één 
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of meerdere van de hierna volgende bijwerkingen zal ondervinden. Deze bijwerkingen kunnen mild zijn 
maar ze kunnen ook ernstig zijn of zelfs leiden tot de dood. Het is mogelijk dat er nog onbekende 
bijwerkingen optreden bij de toediening van blinatumomab alleen of in combinatie met andere 
geneesmiddelen die u eventueel gebruikt.  

Tijdens de ganse duur van dit programma, zal u uw dokter moeten inlichten over alle veranderingen die 
zich voordoen in uw gezondheidstoestand. 

Bijwerkingen die door andere mensen in klinische studies gemeld werden en die mogelijk veroorzaakt 
werden door blinatumomab, zijn:  

 

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij meer dan 1 op 10 mensen):  

• gedaalde bloedspiegels van witte bloedcellen, rode bloedcellen, en bloedplaatjes (voor de 
bloedstolling), 

• buikpijn,  

• diarree,  

• constipatie,  

• vermoeidheid,  

• pijn op de borst,  

• botpijn en gewrichtspijn,  

• rugpijn,  

• pijn in de armen, benen en handen,  

• hoest,  

• huiduitslag,  

• inslaap- of doorslaapproblemen,  

• gewichtstoename,  

• zwelling van handen, benen, enkels, voeten, gezicht of romp,  

• verhoogde bloedsuikerspiegels, en daling van de magnesium- en/of kaliumspiegels in het bloed.  

 

U kan een cytokine release syndroom vertonen (afgifte van stoffen, cytokines genoemd, die koorts, 
rillingen, hoofdpijn, daling van de bloeddruk, verhoging van de leverenzymen, misselijkheid, braken 
kunnen veroorzaken) tijdens de infusie van blinatumomab. De tekenen en symptomen van het cytokine 
release syndroom zijn over het algemeen mild tot matig maar occasioneel kunnen ze ernstig of 
levensbedreigend zijn, of zelfs leiden tot de dood. Zeer zelden werd een aandoening, hemofagocytaire 
histiocytose genoemd (een levensbedreigende aandoening gekenmerkt door een ernstige overactiviteit 
van uw immuunsysteem als gevolg van de afgifte van een grote hoeveelheid inflammatoire cytokines), 
gemeld. Uw arts kan u geneesmiddelen geven zoals steroïden en/of andere geneesmiddelen om het 
cytokine release syndroom te voorkomen of te behandelen.  

U kan problemen met uw zenuwstelsel hebben zoals bevingen, duizeligheid, convulsies, veranderingen in 
alertheid en disfunctie van de hersenen, abnormale gevoelens op de huid zoals een brandend, prikkelend 
of tintelend gevoel, moeilijkheden om te spreken of een onduidelijke spraak, moeilijkheden om woorden 
te begrijpen, moeilijkheden om te stappen, bewustzijnsverlies, geheugenverlies, verwardheid en/of 
desoriëntatie, of evenwichtsverlies. Deze problemen met het zenuwstelsel kunnen ernstig of 
levensbedreigend zijn, of kunnen zelfs leiden tot de dood. Uw arts zal u strikt opvolgen en kan u 
geneesmiddelen zoals steroïden en/of andere geneesmiddelen geven om de zenuwstelselproblemen te 
behandelen of hij/zij kan uw behandeling met blinatumomab stoppen.  

Tijdens en na de behandeling kunnen er ernstige infecties optreden die kunnen leiden tot de dood. Deze 
infecties kunnen bacterieel, mycotisch (schimmels) of viraal zijn. Ernstige infecties zoals sepsis (infectie 
in de bloedbaan), en pneumonie (ernstige longinfectie) werden gemeld bij patiënten die behandeld 
werden met blinatumomab. Uw arts kan u antibiotica geven om de infectie te behandelen of hij/zij kan uw 
behandeling met blinatumomab stoppen.  
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Vaak voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij 1 tot 10 op 100 mensen):  

• verhoogde hartfrequentie,  

• verhoogde spiegels van bilirubine (een stof die wordt uitgescheiden in de gal) in het bloed, en 
gedaalde spiegels van immunoglobulinen (eiwitten die het immuunsysteem van het lichaam 
aanmaakt om infecties en vreemde stoffen te bestrijden),  

• gedaalde spiegels van albumine (een belangrijk eiwit in het menselijk lichaam) in het bloed,  

• verhoogd aantal witte bloedcellen,  

• tumor lysis syndroom (een groep van complicaties als gevolg van het vrijkomen van grote 
hoeveelheden kalium, fosfaat en nucleïnezuur als gevolg van de afbraak van de tumorcellen na 
een kankerbehandeling). Het tumor lysis syndroom kan nierfalen en hartritmestoornissen 
veroorzaken, en kan zelfs leiden tot de dood. Voor de behandeling kan uw arts u 
geneesmiddelen geven om het tumor lysis syndroom te helpen voorkomen.  

 

Soms voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij 1 tot 10 op 1000 mensen):  

• Capillair lekkage syndroom (lekkage van vocht vanuit de kleine bloedvaten in andere 
lichaamsruimten wat kan leiden tot een zwelling van de romp, de armen en de benen).  

• Gedissemineerde intravasculaire stolling (een aandoening waarbij zich over het hele lichaam 
bloedstolsels ontwikkelen in de kleine bloedvaten die de stollingsfactoren verbruiken en die 
kunnen leiden tot ernstige bloedingen elders in het lichaam).  

• Leuko-encefalopathie (een zeldzame, ernstige stoornis van de witte stof van de hersenen die kan 
leiden tot ernstige invaliditeit en overlijden en waarvoor er geen bekende maatregel of 
preventieve of curatieve behandeling bestaat). De symptomen kunnen bestaan uit moeilijkheden 
met het denken, evenwichtsverlies, veranderingen in de spraak of de gang, zwakte aan één kant 
van uw lichaam, wazig zicht of gezichtsverlies.  

 

Als u één van deze bijwerkingen heeft, kan u behandeld worden met een steroïd (dexamethason of een 
gelijkaardig geneesmiddel) of een ander geneesmiddel of procedure om de eventuele last te 
verminderen. U kan ook doorverwezen worden voor verdere behandeling indien nodig. Als u één van 
deze symptomen vertoont, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw behandelende arts. 

Infusiereacties (bijwerkingen die optreden tijdens of na de toediening van het geneesmiddel via de ader) 
op blinatumomab werden gemeld. U kan symptomen van infusiereacties vertonen, waaronder hoofdpijn, 
huiduitslag, jeuk, blozen, zwelling, kortademigheid, misselijkheid en soms braken. Ernstige infusiereacties 
kunnen leiden tot duizeligheid, ernstige huidreacties, ademhalings- of slikmoeilijkheden, een daling van 
de bloeddruk, en kunnen levensbedreigend zijn. De tekenen en symptomen van een infusiereactie 
kunnen zeer sterk gelijken op het cytokine release syndroom dat hierboven werd besproken.  

Allergische reacties op blinatumomab, waaronder overgevoeligheid, werden gemeld. De tekenen en 
symptomen van allergische reacties kunnen zeer sterk gelijken op een infusiereactie. Als u symptomen 
van een allergische reactie heeft, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw behandelende arts. 

Nadat u gestart bent met het gebruik van blinatumomab, is het mogelijk dat uw lichaam antilichamen 
(eiwitten) aanmaakt tegen blinatumomab die kunnen verhinderen dat blinatumomab werkt.  

U kan een reactie ontwikkelen dichtbij de infusieplaats van blinatumomab. De symptomen kunnen 
bestaan uit roodheid, gevoeligheid of pijn, een blauwe plek, warmte, zwelling, jeuk en/of een infectie op 
de infusieplaats. Als u één van deze symptomen heeft, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw 
behandelende arts. 

Er werden geen studies uitgevoerd over de effecten van blinatumomab op het vermogen om een voertuig 
te besturen of machines te bedienen. Echter, omwille van de mogelijkheid van problemen met het 
zenuwstelsel, mag u geen voertuig besturen of gevaarlijke bezigheden of activiteiten uitvoeren zoals het 
bedienen van zware of potentieel gevaarlijke machines tijdens de infusieperiode van blinatumomab. 
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C: Contraceptie, zwangerschap en borstvoeding. 

Vrouwelijke deelnemer: De gevolgen van het gebruik van blinatumomab voor het ongeboren kind of voor 
de zuigeling zijn niet volledig gekend. Het is eveneens niet bekend of blinatumomab wordt uitgescheiden 
in de moedermelk. U mag daarom niet deelnemen aan dit programma als u zwanger bent, zwanger 
wenst te worden of borstvoeding geeft. 

Indien u kiest om aan dit programma deel te nemen, dient u gebruik te maken van één van de erkende 
contraceptiemethoden (om te voorkomen dat u zwanger wordt).  

Mannelijke deelnemer: Mannelijke deelnemers moeten geen anticonceptiemethode gebruiken tijdens de 
behandeling met blinatumomab. U moet uw vrouwelijke partner echter wel verwittigen dat u deelneemt 
aan dit programma. 

 

Melding van nieuwe informatie 

Het is mogelijk dat er tijdens het verloop van dit programma belangrijke nieuwe informatie over 
blinatumomab beschikbaar wordt. Men zal u op de hoogte brengen van nieuwe belangrijke informatie die 
invloed kan hebben op uw beslissing om uw deelname aan dit programma voort te zetten. 

Indien u in het licht van de nieuwe belangrijke informatie besluit om uw deelname aan het programma te 
beëindigen, zal uw arts erop toezien dat u ook nadien op de best beschikbare wijze behandeld wordt. 

 

Voordelen 

Indien u besluit om aan dit programma deel te nemen, kan blinatumomab al dan niet gunstig blijken te 
zijn voor de behandeling van uw minimale residuele ziekte. 

 

Andere behandelingen 

U kan verkiezen om uw gangbare behandeling bij uw dokter verder te zetten. Dit kan andere 
behandelingen omvatten die beschikbaar zijn in België. 

U kan ook beslissen om: 

- aan een klinische studie deel te nemen; 

- momenteel geen behandeling te volgen. 

Bespreek met uw behandelende arts de mogelijke behandelingen die er zijn voor u. 

 

Stopzetting van de behandeling met blinatumomab 

Uw deelname is vrijwillig. U hebt het recht om uw deelname aan het programma om eender welke reden 
en zonder opgave van redenen stop te zetten.  

Het is ook mogelijk dat de arts uw deelname aan het programma stopzet omdat u zwanger bent of omdat 
hij/zij van mening is dat dit beter is voor uw gezondheid. 

Het kan eveneens gebeuren dat het ethisch comité of de bevoegde nationale of internationale autoriteiten 
die aanvankelijk goedkeuring hadden gegeven voor het programma of Amgen het programma stopzet. 

Het programma wordt zowieso gestopt wanneer BLINCYTO® (blinatumomab) in de handel beschikbaar is 
voor de behandeling van patiënten met minimaal residuele ziekte van B-precursor ALL, of ten laatste in 
de eerste helft van 2018. Daarenboven behoudt Amgen zich het recht om dit programma stop te zetten 
ingeval de aanvraag tot tegemoetkoming voor de cohortaanvraag in deze indicatie wordt geweigerd of in 
het kader van nieuwe wetenschappelijke gegevens. 

 

Behandeling na stopzetting van het programma 

In alle situaties waarbij de deelname aan het programma wordt stopgezet, zal uw arts uw gezondheid 
onderzoeken en u de beste behandeling die beschikbaar is voorschrijven. 
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Contact 

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u 
contact opnemen met uw behandelende arts:  

 

Dokter: …………………………………………………..Telefoon: ……………………………………………… 

 

Of iemand van zijn team: …………………………………………… Telefoon: ……………………………….. 

 

In geval van nood, kan u contact opnemen met .......................................................................................... 

op het telefoonnummer ................................................................................................................................ 

 

Buiten de consultatie-uren moet u zich aanmelden op de spoedafdeling van uw ziekenhuis en vermelden 
dat u deelneemt aan dit programma. Uw dossier zal nuttige informatie bevatten voor de dienstdoende 
arts met betrekking tot het programma. 
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Titel van het programma: Toediening van BLINCYTO® (blinatumomab) in het kader van een 
‘compassionate use’ programma voor volwassen patiënten met minimale residuele ziekte na de 
behandeling van B-precursor Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL) met chemotherapie. 

 

II. Geïnformeerde toestemming  

Deelnemer 

 Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen en 
risico’s van het programma en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennis genomen 
van het informatiedocument en de bijlagen ervan. 

 Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en om te praten met een door mij gekozen 
persoon, zoals mijn huisarts of een familielid. 

 Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord 
gekregen op mijn vragen. 

 Ik begrijp dat mijn deelname aan dit programma vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan 
dit programma stop te zetten zonder dat dit mijn relatie schaadt met het therapeutisch team dat 
instaat voor mijn gezondheid. 

 Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan dit programma gegevens over mij zullen worden 
verzameld en dat de arts en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze gegevens 
verzekeren. 

 Met de ondertekening van dit document geef ik de toestemming dat mijn persoonlijke gegevens 
worden gebruikt in overeenstemming met de Belgische wetgeving en het advies 24/2014 van 
2 april 2014 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 Ik ga ermee akkoord dat mijn huisarts en andere specialisten die voor mijn gezondheid instaan 
op de hoogte worden gesteld van mijn deelname aan dit programma (gelieve deze zin te 
schrappen indien u niet akkoord gaat). 

 Ik ga ermee akkoord dat de gegevens die voor deze studie worden verzameld, later zullen 
worden verwerkt, op voorwaarde dat deze verwerking beperkt blijft tot de context van de hier 
vermelde studie voor een betere kennis van de ziekte en de behandeling ervan. 

 

 

 

________________________________                 ___________________________________ 

Naam, voornaam van de patiënt                              Datum en handtekening van de patiënt 

 

 

 

Wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

Ik verklaar dat men mij heeft geïnformeerd over de vraag om een beslissing te nemen over deelname aan 
dit programma door de persoon die ik in diens beste belang vertegenwoordig, rekening houdend met zijn 
of haar mogelijke wens. Mijn toestemming is van toepassing op alle items opgenomen in het  
toestemmingsformulier voor de deelnemer. 

 
Ik ben eveneens geïnformeerd dat zodra de klinische situatie het toelaat, de persoon die ik 
vertegenwoordig op de hoogte zal worden gesteld van zijn/haar deelname aan een programma en op dat 
moment vrij is om toestemming te geven voor een verdere deelname of om deelname stop te zetten door 
het huidige toestemmingsformulier al dan niet te ondertekenen 

 

 

___________________________________                _________________________________ 

Naam, voornaam en relatie                                           Datum en handtekening van de 
met de vertegenwoordigde persoon                              wettelijke vertegenwoordiger 
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Getuige / Tolk (indien van toepassing) 

Ik ben tijdens het volledige proces van informatieverstrekking aan de deelnemer aanwezig geweest en ik 
bevestig dat de informatie over de doelstellingen en procedures van het programma op adequate wijze is 
verstrekt, dat de deelnemer (of diens wettelijke vertegenwoordiger) het programma naar alle 
waarschijnlijkheid heeft begrepen en dat de toestemming tot deelname aan het programma uit vrije wil is 
gegeven. 

 

 

 

_____________________________                           ____________________________________ 

Naam, voornaam en kwalificatie van                            Datum en handtekening van de getuige / tolk 

de getuige / tolk 
 

 

 

Arts 

Ik ondergetekende _____________________________________________(naam en voornaam),  

verklaar de benodigde informatie inzake dit programma mondeling te hebben verstrekt, evenals een 
exemplaar van het informatiedocument aan de deelnemer te hebben verstrekt. 

Ik bevestig dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem/haar te doen toestemmen tot 
deelname aan het programma en ik ben bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Handtekening van de arts      Datum  


