
INFORMATIEFORMULIER VOOR DE PATIËNT 

 

 

Gebruik van Darbepoetin alfa (Aranesp
®
) in een Medisch Noodprogramma (MNP) voor de 

behandeling van anemische patiënten met laag tot intermediair-1 risico myelodysplastisch 

syndroom (MDS).  

 

 

Voorstel van deelname 

Uw arts heeft het gebruik van het geneesmiddel darbepoetin alfa (Aranesp
®
) gesuggereerd om de 

anemie in het kader van laag tot intermediair-1 risico myelodysplastisch syndroom (MDS) dat 

bij u werd gediagnosticeerd, te behandelen.  

 

Vooraleer u uw toestemming geeft voor deze behandeling, is het belangrijk dat u de volgende 

informatie over het geneesmiddel leest en begrijpt. Als u vragen heeft over het geneesmiddel, 

beslis dan niet om deel te nemen totdat u een antwoord heeft gekregen op al uw vragen. 

Het doel van dit programma is Aranesp
®
 ter beschikking te stellen van patiënten voor wie er 

geen andere doeltreffende behandeling bestaat en die, volgens de mening en de klinische 

evaluatie van hun behandelende arts, in aanmerking zouden komen voor een behandeling met dit 

geneesmiddel. Dit Medisch Noodprogramma heeft niet tot doel om Aranesp
®
 ter beschikking te 

stellen voor onderzoeksdoeleinden.  

 

Darbepoetin alfa (ook Aranesp
®
 genoemd) is een geregistreerd geneesmiddel in de Verenigde 

Staten, de Europese Unie, Australië en Canada. Het is goedgekeurd voor de behandeling van 

anemie (bloedarmoede) ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie en bij patiënten met niet-

myeloïde maligniteiten die chemotherapie krijgen. Darbepoetin alfa (Aranesp
®
) wordt 

momenteel bestudeerd in een fase 3 studie voor de behandeling van anemie als gevolg van laag 

tot intermediair-1 risico myelodysplastisch syndroom (MDS). Het doel van deze studie is de 

doeltreffendheid en veiligheid van darbepoetin alfa in MDS verder na te gaan, na voorafgaande 

positieve studies. 

 

 

 

 



Behandeling met het geneesmiddel 

Darbepoetin alfa behoort tot de geneesmiddelgroep van erytropoëse-stimulerende middelen (ook 

ESA genoemd – afkorting van “Erythropoiesis Stimulating Agents). Tot de ESAs behoren 

darbepoetin alfa, epoetin beta en epoetin alfa. Alle ESAs stimuleren de aanmaak van rode 

bloedcellen. Rode bloedcellen bevatten hemoglobine dat instaat voor het zuurstoftransport in uw 

lichaam.  Darbepoetin alfa is momenteel nog niet goedgekeurd voor de behandeling van anemie 

veroorzaakt door laag tot intermediair-1 risico myelodysplastisch syndroom (MDS), hoewel 

enkele studies toch wel aantonen dat er bij bepaalde types MDS een goede kans is dat de 

behandeling met darbepoetin alfa het aantal rode bloedcellen kan verhogen. Momenteel loopt er 

een fase 3 studie om de behandeling ook binnen deze indicatie te laten goedkeuren. 

 

In overeenstemming met de goedgekeurde indicatie, wordt darbepoetin alfa onderhuids 

(subcutaan) toegediend. Tijdens dit medisch noodprogramma zal de effectieve dosis en de 

frequentie van de injecties met darbepoetin alfa aangepast worden op basis van uw gehaltes aan 

rode bloedcellen die op geregelde tijdstippen door uw dokter zullen gecontroleerd worden. 

 

 

Wie is verantwoordelijk voor dit medisch noodprogramma?  

Amgen N.V. (hierna “Amgen” genoemd), is de initiatiefnemer van dit medisch noodprogramma. 

Dit betekent dat Amgen alle beschikbare informatie over het gebruik van darbepoetin alfa voor 

de behandeling van anemie als gevolg van MDS, aan uw behandelende arts heeft verstrekt. Uw 

behandelende arts blijft echter verantwoordelijk voor uw finaal behandelingsschema en alle 

therapeutisch gerelateerde beslissingen. Amgen N.V., een farmaceutisch bedrijf met 

winstgevend doel, levert binnen de context van dit medisch noodprogramma gratis darbepoetin 

alfa.  

 

 

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 

- Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, nl de 

werkzame stof darbepoetin alfa, of de andere hulpstoffen: monofasisch en bifasisch 

natriumfosfaat, natriumchloride, polysorbaat en water voor injectie. 

- Bij slecht gecontroleerde hypertensie. 

 

 



Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

De bloeddruk dient te worden gecontroleerd bij alle patiënten, vooral bij aanvang van de 

behandeling met darbepoetin alfa. Indien met behulp van geschikte maatregelen de bloeddruk 

moeilijk onder controle te krijgen is, mag de hemoglobineconcentratie worden verminderd door 

het verlagen of uitstellen van de dosis darbepoetin alfa. 

 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Als u akkoord bent om deel te nemen aan dit medisch noodprogramma, zal tijdens uw standaard 

visites nagegaan worden of u in aanmerking komt voor inclusie. De onderzoeken en procedures 

die hiervoor nodig zijn, houden geen bijkomende onderzoeken of procedures in dan deze die 

reeds gebeuren voor uw standaardbehandeling.  

 

Bij elk bezoek: 

- zal uw arts u vragen hoe u zich voelt; 

- zal uw arts u vragen of u de richtlijnen van uw arts correct heeft opgevolgd; 

- moet u uw arts verwittigen als u andere geneesmiddelen gebruikt tijdens de behandeling. 

 

Evaluatie:  

Bij uw eerste bezoek zal informatie over uw medische voorgeschiedenis en uw 

ziektegeschiedenis van MDS gevraagd worden om na te gaan of u voldoet aan alle 

evaluatievereisten. Indien u in aanmerking komt, zal uw behandeling met darbepoetin alfa 

beginnen.  

 

Behandelingsperiode:  

U zal darbepoetin alfa toegediend krijgen in een dosis en een frequentie bepaald uw 

behandelende arts. Het aantal en de frequentie van de injecties met darbepoetin alfa zullen 

gebaseerd worden op uw hemoglobinegehalte en kunnen aldus gedurende de 

behandelingsperiode aangepast worden.  

 

Bezoek op het einde van de behandeling  

Uw deelname aan dit medisch noodprogramma kan beëindigd worden, indien uw dokter van 

mening is dat dit voor uw medische bestwil is, of indien Amgen beslist het medisch 

noodprogramma om veiligheidsredenen stop te zetten (zie verder).  



Wat zijn de algemene risico’s van mijn deelname aan dit medisch noodprogramma?  

Er bestaat altijd een kans op onverwachte nevenwerkingen, met inbegrip van nevenwerkingen 

die voordien nog niet werden vastgesteld. Die mogelijkheid bestaat zeker wanneer darbepoetin 

alfa toegediend wordt aan patiënten waarvoor het nog niet is goedgekeurd, maar waar het nog 

bestudeerd wordt voor een nieuwe toepassing, zoals ook in dit medisch noodprogramma. Alle 

patiënten die deelnemen aan dit medisch noodprogramma, zullen door het opgeleid medisch 

personeel strikt opgevolgd worden voor alle nevenwerkingen tijdens hun deelname.  

 

 

Wat zijn de bekende nevenwerkingen van darbepoetin alfa?  

Darbepoetin alfa is een soort erytropoësestimulerend middel (ESA), een geneesmiddel dat wordt 

gebruikt om de productie van rode bloedcellen te verhogen. Darbepoetin alfa kan alle, sommige 

of geen van de onderstaande bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen kunnen licht zijn, 

maar zouden ook ernstig of zelfs dodelijk kunnen zijn. Er kunnen ook onbekende bijwerkingen 

zijn als gevolg van het nemen van darbepoetin alfa alleen of samen met andere geneesmiddelen 

die u neemt. 

Eind 2010 hadden ongeveer 33.590 mensen darbepoetin alfa in het kader van onderzoeken 

gekregen. Sinds het werd goedgekeurd voor verkoop is Aranesp
®
 (darbepoetin alfa) aan 

ongeveer 5.290.000 mensen ter behandeling voorgeschreven.  

 

De bekende bijwerkingen van het gebruik van darbepoetin alfa zijn hieronder beschreven. Deze 

bijwerkingen werden gemeld in onderzoeken op patiënten met kanker (waarvan sommigen 

chemotherapie kregen en anderen niet), chronisch nierfalen of hartfalen. Beperkte informatie 

met betrekking tot bijwerkingen is bekend uit onderzoeken naar darbepoetin alfa gebruikt bij 

patiënten met MDS.  

 

In onderzoeken bij patiënten met kanker, waarvan sommigen chemotherapie kregen en anderen 

niet, waarbij ESA’s werden gegeven om te proberen een hemoglobinegehalte van 12 g/dl of 

meer te bereiken, was er een hoger risico op overlijden, ernstige bloedklonters en/of slechte 

kankeruitkomsten bij patiënten die darbepoetin alfa kregen in vergelijking met patiënten die 

placebo kregen.  

In klinisch onderzoek bij patiënten met kanker verhoogde darbepoetin alfa ook het risico op: 

 Komt zeer veel voor (bij meer dan 1 persoon op 10): 

 Oedeem (zwelling) 



 Komt veel voor (bij 1 tot 10 personen op 100): 

 Bloedklonters in bloedvaten 

 Bloedklonters in longen 

 Huiduitslag 

 Pijn op de injectieplaats 

 

In onderzoek bij patiënten met chronisch nierfalen aan wie ESA’s werden gegeven om te 

proberen een hemoglobinegehalte van 13 g/dl of meer te bereiken, was er een hoger risico op 

overlijden en cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartaanval, hartfalen, beroerte en stolling in 

de vasculaire toegang die voor dialyse wordt gebruikt. Een snelle stijging van het aantal rode 

bloedcellen kan ook bijdragen tot deze risico’s. 

 

In een onderzoek bij patiënten met anemie, diabetes en chronisch nierfalen die geen dialyse 

ondergingen en aan wie darbepoetin alfa werd gegeven met als doel een hemoglobinegehalte van 

13 g/dl te bereiken, was het risico op beroerte bijna 2 keer groter dan bij placebo. In ditzelfde 

onderzoek van patiënten met chronisch nierfalen waren er meer sterfgevallen in de groep 

patiënten die een geschiedenis van kanker meldden en behandeld werden met darbepoetin alfa 

om het in het onderzoek bepaalde hemoglobinegehalte van 13 g/dl te halen dan in de groep die 

de placebo kreeg. De relatie tussen overlijden en behandeling met darbepoetin alfa bij patiënten 

met een geschiedenis van kanker is niet bekend. 

 

In klinische onderzoeken bij patiënten met chronisch nierfalen verhoogde darbepoetin alfa ook 

het risico op: 

 Komt zeer veel voor (bij meer dan 1 persoon op 10): 

 Hypertensie (hoge bloeddruk) 

 Komt veel voor (bij 1 tot 10 personen op 100): 

 Bloedklonters in bloedvaten 

 Huiduitslag 

 Pijn op de injectieplaats 

 

In klinische onderzoeken bij patiënten met hartfalen verhoogde darbepoetin alfa ook het risico 

op: 

 Komt veel voor (bij 1 tot 10 personen op 100): 



 Pijn op de injectieplaats 

 Hypertensie (hoge bloeddruk) 

 

Naast de bijwerkingen die tijdens deze onderzoeken naar de behandeling van anemie als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie (nierfalen) of bij de behandeling van anemie bij volwassen kankerpatiënten 

met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie toegediend krijgen, werden gemeld, werden volgende 

bijwerkingen gerapporteerd: 

 Ernstige allergische reacties - Deze reacties kunnen een daling van de bloeddruk 

veroorzaken, een snelle hartslag, kortademigheid, piepende ademhaling, zwelling rond de mond 

of ogen, of huiduitslag over het hele lichaam. Als u symptomen van een allergische reactie hebt, 

dient u onmiddellijk contact op te nemen met de studiedokter of zijn/haar onderzoekspersoneel. 

 Convulsies (stuipen of toeval) 

 Hypertensie (hoge bloeddruk) bij patiënten met kanker 

 Antilichamen tegen darbepoetin alfa die het vermogen van uw lichaam blokkeren om rode 

bloedcellen aan te maken – Deze aandoening is bekend als antilichaam-gemedieerde 

erytrocytaire aplasie (pure red cell aplasia of PRCA). Als dit gebeurt, wordt de toediening van de 

studiemedicatie stopgezet en kunt u voor onbepaalde duur bloedtransfusies of een andere 

behandeling krijgen. Als uw lichaam antilichamen tegen darbepoetin alfa aanmaakt, zullen 

aanvullende bloedstalen worden genomen voor verder onderzoek. 

 

Als u een heelkundige ingreep moet ondergaan, moet u uw chirurg melden dat u aan dit 

programma deelneemt. Behandeling met ESA’s vóór de heelkundige ingreep kan de kans 

verhogen dat er een bloedklonter in een bloedvat ontstaat. 

 

Tijdens uw deelname aan dit medisch noodprogramma, zal u strikt opgevolgd worden voor alle 

nevenwerkingen. Als er belangrijke nieuwe elementen ontdekt worden in het verloop van het 

programma, die uw bereidheid om verder deel te nemen kunnen beïnvloeden, zal u hiervan zo 

snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Als u zich zorgen maakt tijdens dit programma, om 

het even wanneer, moet u contact opnemen met uw behandelende arts. 

 

 

Wat zijn de bekende nevenwerkingen van de procedures die zullen uitgevoerd worden in 

dit medisch noodprogramma?  

Zoals reeds eerder aangegeven, verwacht men niet dat voor uw deelname aan dit medisch 



noodprogramma bijkomende onderzoeken of procedures zullen nodig zijn, buiten deze die reeds 

gedaan worden bij uw standaardbehandeling.  

 

 

Wat gebeurt er als ik of mijn partner zwanger wordt tijdens dit medisch noodprogramma?  

Vrouwen op vruchtbare leeftijd  

Het is nog niet bekend of darbepoetin alfa neveneffecten veroorzaakt bij de foetus. U zal niet 

mogen deelnemen aan dit programma indien u zwanger bent. Als u borstvoeding geeft, zal u die 

moeten stopzetten. Bent u een vrouw die mogelijks zwanger kan worden en u wenst deel te 

nemen aan dit programma, moeten u en uw partner een aangepaste contraceptiemethode volgen 

tijdens de ganse duur van dit programma. U dient dit samen met uw dokter te bespreken om een 

geschikte methode te bepalen.  

 

Als u zwanger wordt of u vermoedt dat u zwanger bent, moet u onmiddellijk uw dokter op de 

hoogte brengen van de zwangerschap. Als u tijdens deelname aan dit medisch noodprogramma 

zwanger wordt, moet de behandeling met darbepoetin alfa stopgezet worden en zal u gedurende 

minstens 4 weken opgevolgd worden. Amgen kan uw dokter vragen om informatie te vergaren 

over het verloop van uw zwangerschap. Als u uit het medisch noodprogramma moet stappen, zal 

uw dokter uw verdere verzorging en andere mogelijke medische behandelingen met u bespreken.  

 

Mannen op vruchtbare leeftijd  

Als u deelneemt aan dit medisch noodprogramma, moeten  u en uw partner een doeltreffende 

contraceptiemethode (bij voorkeur een methode met dubbele barrière) gebruiken tijdens de 

volledige duur van de behandeling en tot minstens 1 maand na de laatste dosis darbepoetin alfa.  

Als uw partner zwanger wordt tijdens uw deelname aan het programma, is het van belang dat u 

onmiddellijk uw dokter op de hoogte brengt. Amgen kan uw dokter vragen om informatie te 

vergaren over het begin van de zwangerschap en over de afloop van de zwangerschap voor 

moeder en kind.  

 

 

Waarvoor zal ik verantwoordelijk zijn als ik deelneem aan dit medisch noodprogramma?  

Het zal uw verantwoordelijkheid zijn om alle geplande afspraken na te komen en de instructies 

van uw dokter en verpleegkundige te volgen en hen op de hoogte te brengen van eventuele 

wijzigingen in uw gezondheidstoestand (nevenwerkingen) die u ondervindt.  



U dient ook uw dokter op de hoogte te brengen als u wenst te stoppen met uw deelname aan dit 

medisch noodprogramma, zodat de stopzetting op een correcte manier kan verlopen en uw 

verdere verzorging kan besproken worden.  

Verder bent u ook verantwoordelijk voor het gebruik van een adequaat voorbehoedsmiddel 

tijdens uw deelname aan dit programma. Het is vandaag nog niet gekend wat de risico’s zijn van 

darbepoetin alfa op de foetus of het embryo.  

 

 

Wat gebeurt er als er nieuwe informatie beschikbaar wordt? 

In sommige gevallen kan er nieuwe informatie beschikbaar worden over de behandeling of over 

het geneesmiddel dat zal gebruikt worden voor uw behandeling. Indien dit het geval is, zal uw 

arts u hierover informeren en samen met u bespreken of u de behandeling wilt voortzetten. 

Indien dit het geval is, kunnen we u vragen om een nieuwe, gewijzigde versie van het 

toestemmingsformulier te ondertekenen. Als u beslist om de behandeling te stoppen, zal uw arts 

erop toezien dat u nadien de best mogelijke behandeling krijgt. 

 

Het is ook mogelijk dat de arts, op basis van de nieuwe informatie, beslist dat het voor u het 

beste is om de behandeling te stoppen. Hij/zij zal u de redenen hiervoor uitleggen en zal er ook 

op toezien dat u nadien de best mogelijke behandeling krijgt. 

 

 

Vrijwillige deelname/Recht om zich terug te trekken 

Uw deelname aan dit behandelingsprogramma is volledig vrijwillig. De beslissing om deze 

behandeling te ontvangen, ligt volledig in uw handen. Zelfs als u beslist om deel te nemen, bent 

u vrij om de behandeling om het even wanneer te stoppen, zonder dat u hiervoor een reden moet 

opgeven. Dit zal geen invloed hebben op uw latere medische verzorging. 

Uw arts kan ook beslissen om de behandeling te stoppen als hij/zij denkt dat dit het beste is voor 

u of als u de richtlijnen niet opvolgt tijdens de behandeling. 

 

 

Wat gebeurt er als de behandeling beëindigd is? 

De duur van uw deelname aan dit programma zal afhangen van uw reactie op Aranesp
®
 en het 

moment vanaf wanneer het geneesmiddel wordt terugbetaald. U kan de behandeling voortzetten 



zolang als uw arts overtuigd is van de voordelen. De behandeling kan stopgezet worden, zelfs 

zonder uw goedkeuring,  

- als uw ziektetoestand verergert 

- als u het geneesmiddel niet meer verdraagt omwille van ernstige bijwerkingen 

- als u de richtlijnen in verband met de behandeling niet opvolgt 

- -als er nieuwe informatie beschikbaar wordt die suggereert dat u niet langer baat zal 

hebben bij de behandeling 

-  als uw toestemming, omwille van bepaalde omstandigheden, niet vrijwillig of met 

kennis van zaken is 

- of als Amgen N.V. beslist om het programma te stoppen. 

 

 

Terugbetaling 

Amgen N.V. verstrekt dit geneesmiddel gratis. U zal dus niet moeten betalen voor het 

geneesmiddel dat u zal krijgen. De andere standaardbehandelingen zullen terugbetaald worden 

volgens de normale procedures. U zal niet vergoed worden om deel te nemen aan dit Medisch 

Noodprogramma. 

 

 

Medisch-ethische evaluatie 

De onafhankelijke ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis van de VUB heeft dit 

document gelezen, heeft de doelstellingen en het voorgestelde behandelingsplan bestudeerd en 

heeft het programma goedgekeurd. 

 

 

Confidentialiteit/Bescherming van de persoonlijke gegevens 

Hoe is de confidentialiteit van de gegevens verzekerd? 

Uw deelname aan dit Medisch Noodprogramma moet vermeld worden in uw medisch dossier. 

Amgen N.V. zal niet in staat zijn om u te identificeren en zal geen toegang hebben tot de 

persoonlijke gegevens die u aan uw behandelende arts en/of zijn medewerkers geeft in het kader 

van dit Medisch Noodprogramma. 

Alle gegevens die verzameld worden tijdens dit Medisch Noodprogramma, zullen gecodeerd 

worden met behulp van een patiëntennummer. Alleen uw patiëntennummer zal meegedeeld 



worden aan Amgen N.V. In het kader van de follow-up van bijwerkingen kan ook uw geslacht 

vermeld worden. 

De confidentialiteit van uw medisch dossier zal verzekerd worden binnen de geldende wettelijke 

limieten. 

 

 

Wat gebeurt er op het vlak van de verzameling en de verwerking van de gegevens? 

Uw arts en zijn medewerkers zijn de enige personen die ervoor verantwoordelijk zijn om te 

verzekeren dat de huidige wettelijke vereisten op het vlak van de verwerking van persoonlijke 

gegevens voldaan zijn in het kader van dit Medisch Noodprogramma. 

U begrijpt en aanvaardt dat uw initialen en uw leeftijd, inclusief uw medische gegevens en uw 

gezondheidsgegevens, zullen verzameld, doorgegeven, gebruikt en verwerkt worden (zowel met 

de computer als manueel) tijdens en na dit Medisch Noodprogramma door uw behandelende 

arts, het personeel van het ziekenhuis en andere personen die betrokken zijn bij dit Medisch 

Noodprogramma, zoals de ethische commissies en de autoriteiten in België en andere landen 

(waaronder de Verenigde Staten van Amerika) voor de doelstellingen beschreven in dit Medisch 

Noodprogramma of in het kader van wettelijke eisen om sociaal belangrijke redenen. 

Uw behandelende arts zal uw huisarts naar behoren informeren over uw deelname aan dit 

Medisch Noodprogramma, tenzij u dit uitdrukkelijk weigert. 

U mag uw toestemming van deelname aan dit Medisch Noodprogramma op om het even welk 

moment intrekken door uw arts schriftelijk of mondeling te informeren. In geval van een 

mondelinge communicatie, zal uw arts dit noteren in uw medisch dossier, zodat de precieze 

datum van uw intrekking kan getraceerd worden. 

Conform de huidige wetgeving in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens, heeft 

u het recht om uw persoonlijke gegevens die verzameld werden in het kader van dit Medisch 

Noodprogramma in te zien en, indien nodig, te corrigeren. Als u vragen heeft over de 

verzameling, de transmissie, het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens of in 

verband met uw rechten betreffende deze gegevens, gelieve uw arts te raadplegen. 

 

 

 

 

 

 



Vragen 

Als u of één van uw familieleden vragen heeft over de behandeling of in geval van een letsel dat 

verband houdt met de behandeling, mag u contact opnemen met uw arts: 

Dr.………………………………….. 

Tel.: …………………………………….. 

In een noodgeval of als u bent opgenomen in het ziekenhuis, verwittig dan de behandelende arts 

dat u deelneemt aan een Medisch Noodprogramma met Aranesp
®
. Onderteken dit 

toestemmingsformulier niet totdat u de gelegenheid heeft gehad om vragen te stellen en totdat u 

een bevredigend antwoord heeft gekregen op al uw vragen.



INFORMATIEFORMULIER VOOR DE PATIËNT 

 

Gebruik van Darbepoetin alfa (Aranesp
®
) in een Medisch Noodprogramma (MNP) voor de 

behandeling van anemische patiënten met laag tot intermediair-1 risico myelodysplastisch 

syndroom (MDS).   

 

Mijn behandelende arts heeft een behandeling met Aranesp
®
 gesuggereerd. 

Hij/zij heeft mij de behandeling volledig uitgelegd, evenals de bekende mogelijke effecten, 

bijwerkingen en risico’s die gepaard gaan met het geneesmiddel dat ik zal ontvangen. 

 

Hij/zij heeft duidelijk verklaard dat ik vrij ben om deze behandeling te weigeren en dat ik op elk 

moment de behandeling kan stoppen, zonder dat ik een reden moet opgeven en zonder dat dit 

een invloed zal hebben op mijn medische behandeling. 

 

Ik heb het informatieformulier voor de patiënt gelezen en de inhoud ervan begrepen. Ik heb de 

gelegenheid gekregen om alle vragen te stellen die ik nodig achtte en ik heb een bevredigend 

antwoord gekregen op al mijn vragen. 

Ik zal een kopie krijgen van dit informatieformulier voor de patiënt en deze geïnformeerde 

toestemming. 

 

IK AANVAARD OM VRIJWILLIG DEEL TE NEMEN AAN DEZE BEHANDELING 

………………………… 

Naam van de patiënt in hoofdletters 

………………………… …………….. 

Handtekening van de patiënt Datum 

………………………… ………………. 

Handtekening van de getuige of de wettelijke  

vertegenwoordiger van de patiënt  Datum 

Naam in hoofdletters en relatie met de patiënt (indien van toepassing) 

……………………….. ………………. 


