Proefpersoneninformatie voor deelname aan het COPPER onderzoek
De vraag van het COPPER onderzoek is: “herstellen mensen met corona sneller door behandeling met dexamethason?”
Officiële titel: Vroege behandeling in de eerste lijn van Covid-19 met dexamethason: een open-label gerandomiseerde en
gecontroleerde studie.
Wij vragen uw deelname aan het COPPER onderzoek. Het COPPER onderzoek is een medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U krijgt deze informatiebrief omdat u positief bent getest op Corona. Een
positieve test betekent dat u Corona heeft. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u betekent, en wat
de voordelen en nadelen zijn. Het is veel informatie. Wilt u de informatie doorlezen en beslissen of u wilt meedoen? Als u
wilt meedoen, kunt u het formulier invullen dat u vindt in bijlage D.
Stel uw vragen
U kunt uw beslissing nemen met de informatie in deze informatiebrief en de tekening. Daarnaast raden we u aan om dit te
doen:
• Stel gerust vragen aan uw huisarts die u deze informatie geeft.
• Praat met uw partner, familie of vrienden over dit onderzoek.
• Stel vragen aan de onafhankelijk arts, Bennie Reitsma. Hij is longarts in Drachten
(e-mail: benniereitsma@nijsmellinghe.nl, tel. 0512- 588314). Hij weet veel over het onderzoek maar werkt niet mee aan
dit onderzoek.
• Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.
1. Algemene informatie
Het COPPER onderzoek wordt uitgevoerd door GPRI (General Practitioners Research Institute). GPRI is een instituut dat
onderzoek doet voor huisartsen. Uw huisarts wil graag weten of het medicijn dexamethason helpt tegen corona. Als dat zo
is kunnen wij patiënten met corona eerder en beter behandelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende
huisartsen in Drenthe. De Medisch Ethische Toetsingscommissie in Assen (METc Stichting BeBo) heeft dit onderzoek
goedgekeurd.
2. Wat is het doel van het onderzoek?
In dit onderzoek willen we kijken of mensen met corona door behandeling met dexamethason sneller herstellen en of
ziekenhuisopname kan worden voorkomen. Dexamethason is een ontstekingsremmer. Ook kijken we naar het optreden
van bijwerkingen van dexamethason. Mensen die dexamethason krijgen worden vergeleken met mensen die geen
dexamethason krijgen.
3. Wat is de achtergrond van het onderzoek?
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Wanneer het corona virus een persoon besmet, krijgt deze persoon ziekteverschijnselen. Ons lichaam detecteert het virus
en wil dit opruimen. In veel gevallen gaat dit goed, en knappen mensen weer op. In sommige gevallen is er een overdreven
reactie van ons lichaam op het virus. Wanneer deze reactie te hevig is, worden mensen erg ziek. Wanneer dit gebeurt
moeten mensen vaker opgenomen worden in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis is gebleken dat mensen met een overdreven immuunreactie goed behandeld kunnen worden met
dexamethason. Mensen die dit medicijn voorgeschreven kregen werden minder ziek. Dexamethason is een
ontstekingsremmer die de overdreven reactie van het lichaam vermindert. Deze positieve effecten zijn in meerdere
wetenschappelijke onderzoeken beschreven.
Aangezien patiënten in het ziekenhuis veel baat hebben bij de behandeling met dexamethason, denken de huisartsen in
Drenthe dat het verstandig is om mensen dit middel al eerder te geven. In dat geval zou het kunnen dat mensen minder
ziek worden en sneller herstellen omdat de hevige reactie van het lichaam wordt geremd. Het zou ook kunnen dat hiermee
opname in het ziekenhuis kan worden voorkomen. Dat leidt tot betere zorg en minder drukte in het ziekenhuis.
We weten nog niet precies hoe vroeg dit middel gegeven moet worden. Dexamethason geeft ook bijwerkingen. Om deze
bijwerkingen tegen te gaan kan uw huisarts andere medicijnen voorschrijven. Het is dus belangrijk dat dexamethason
alleen voorgeschreven wordt aan patiënten die deze hevige reactie krijgen. Bij mensen die een hevige reactie krijgen is er
een te laag zuurstofgehalte in het bloed. Daarom zal in dit onderzoek iedere dag 3x het zuurstofgehalte in het bloed
worden gemeten met een zuurstofmeter. Dit gebeurt zowel als u rustig zit als na inspanning. Juist als het zuurstofgehalte in
uw bloed minder wordt na inspanning, is dat een teken dat het minder goed gaat.
Gedurende het onderzoek zal de huisarts goed in de gaten houden hoe het met u gaat. Als de klachten te ernstig zijn kan
uw huisarts beslissen dat ziekenhuisopname beter is.
4. Wat zijn de stappen van het COPPER onderzoek?
Om u goed uit te leggen hoe het onderzoek eruit ziet, sturen wij u naast deze proefpersoneninformatie ook een tekening
mee. Voor veel mensen is een tekening vaak duidelijker dan veel tekst. De tekening is gemaakt door Jiska Meijer. Jiska is
directeur bij GPRI en is ook huisarts.
Als u naar de tekening kijkt, dan ziet u dat het onderzoek uit 6 stappen bestaat:
1. U bent positief getest op corona. Uw huisarts is hierover door de GGD of door uzelf geïnformeerd.
2. U wordt gevraagd om deel te nemen aan het COPPER onderzoek. Daarvoor geeft u schriftelijk toestemming. Daarom
is het belangrijk om deze informatiebrief goed door te lezen. De huisarts zal u verder informeren wat meedoen aan
het onderzoek precies inhoudt. U kunt eventuele vragen altijd bespreken met de huisarts.
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3. U merkt verergering van de corona symptomen op. U neemt contact op met de huisarts en de huisarts zal bij u op
huisbezoek komen. Als u geschikt bent om deel te nemen aan het COPPER onderzoek en u heeft toestemming
gegeven, kan begonnen worden met het onderzoek. Thuis houdt u met een zuurstofmeter en telefoon goed bij wat
het zuurstofgehalte in uw bloed is. Daarbij is het heel belangrijk om ook het zuurstofgehalte te weten nadat u in
beweging bent geweest. Daarom stellen wij u steeds bij de meting de volgende vraag: wilt u 1 minuut lang steeds uit
een stoel op gaan staan en weer gaan zitten?
4. Als de zuurstofmeter aangeeft, dat uw zuurstofgehalte te laag is nadat u in beweging bent geweest, is stap 4
belangrijk. Dan wordt u ingedeeld in de groep die behandeld wordt met het middel dexamethason of de groep die
dat niet krijgt. Dit gebeurt doormiddel van loting. Wij kunnen dat dus niet zelf bepalen.
Wanneer uw zuurstofgehalte na beweging niet te laag is volgt u ook stap 5 en 6. Wanneer uw zuurstofgehalte later
alsnog te laag wordt na beweging wordt u dan ingedeeld in een van de groepen.
5. 3 maal per dag meet u uw zuurstofgehalte in rust en nadat u in beweging bent geweest. Ook vult u op de telefoon
die u krijgt een aantal vragen in. De resultaten worden in de gaten gehouden door Zorgcentrale Noord.
6. Na 28 dagen bent u klaar en stopt het onderzoek.
Hoelang duurt het onderzoek?
Doet u mee met het onderzoek? Dan duurt dat in totaal ongeveer 1 maand. Na deze maand zullen wij u nog na 3, 6 en 12
maanden een vragenlijst sturen om te vragen hoe het dan met u gaat.
Komt u in aanmerking om mee te doen?
U komt in aanmerking voor het onderzoek wanneer u verergering van de corona symptomen opmerkt. Uw huisarts zal op
basis van het zuurstofgehalte in rust en nadat u in beweging bent geweest bepalen of u kunt deelnemen aan het
onderzoek. De huisarts kan op basis van uw gezondheid toch beslissen dat u niet geschikt bent om mee te doen aan het
onderzoek.
Wanneer uw zuurstofgehalte in rust te laag is wordt gaat de huisarts overleggen of u in het ziekenhuis behandeld moet
worden. Als uw huisarts besluit dat u in het ziekenhuis behandeld moet worden, dan kunt u niet meedoen met dit
onderzoek. U kunt wel toestemming geven dat de onderzoekers de gegevens over uw ziekteverloop van uw dokter mogen
krijgen. Op deze manier kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek aangezien de onderzoekers daarmee
extra informatie kunnen verzamelen over patiënten met corona en eventuele thuisbehandeling.
Wanneer uw zuurstofgehalte in rust normaal is, maar te veel afneemt of te laag is nadat u in beweging bent geweest kunt u
meedoen aan het onderzoek.
Wanneer uw zuurstofgehalte zowel in rust als na beweging normaal is komt u nog niet in aanmerking om mee te doen aan
het onderzoek. Wij geven u dan wel een zuurstofmeter en telefoon om de metingen nog 3 keer per dag te herhalen. De
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waarden van de zuurstofmeter worden bekeken door ‘Zorgcentrale Noord’. Wanneer uw zuurstofgehalte later wel te laag
wordt of te veel afneemt komt u alsnog in aanmerking voor het onderzoek.
De behandeling
Als uw zuurstofgehalte na beweging naar beneden gaat, komt u in aanmerking om met de ontstekingsremmer
dexamethason te starten. Voor dit onderzoek maken we 2 groepen:
• Groep 1; De mensen in deze groep krijgen 10 dagen de ontstekingsremmer dexamethason (6 milligram). Ook worden zij
goed in de gaten gehouden.
• Groep 2: De mensen in deze groep krijgen geen dexamethason. Wel worden zij goed in de gaten gehouden.
Door loting wordt bepaald of u wel of geen dexamethason krijgt. Het is goed om te weten dat u dus mogelijk geen
dexamethason krijgt.
Onderzoeken en metingen
Wanneer u deelneemt aan het onderzoek krijgt u een zuurstofmeter en een telefoon om metingen te kunnen doen. Wij
vragen wij u om elke dag verschillende dingen door te geven. Dit zijn onder andere:
• 3x per dag uw zuurstofgehalte meten als u niet beweegt.
• 3x per dag uw zuurstofgehalte meten nadat u zich heeft ingespannen. Wij vragen u daarom 1 minuut lang steeds uit uw
stoel op te staan en te gaan zitten.
• Vragenlijsten over hoe u zich voelt
Met deze informatie kunnen wij u goed in de gaten houden.
• Eenmaal komt er iemand van het laboratorium bij u langs om bloed bij u af te nemen. Hierbij zal er worden gekeken of
er tekenen van ontstekingen in uw lichaam zijn. Daarnaast wordt bekeken of er problemen zijn met de stolling van uw
bloed.
De waarden van de zuurstofmeter en de vragenlijsten worden bekeken door ‘Zorgcentrale Noord’. Zij hebben hier veel
verstand van en zorgen dat er bij afwijkingen direct ingegrepen kan worden. Zij doen dit voor uw huisarts.
Wat is er anders dan bij gewone zorg?
Normaal komt de huisarts bij u als u Corona heeft en het slechter met u gaat. Hij of zij meet uw zuurstofgehalte tijdens het
bezoek. In dit onderzoek houden we dat veel vaker bij. U meet uw zuurstofgehalte zelf. Daarna kijkt ‘Zorgcentrale Noord’
hiernaar. Als dit niet goed is, neemt ‘Zorgcentrale Noord’ contact met u op. Daarna nemen ze ook contact op met uw
huisarts. In het weekend en nacht nemen ze contact op met de huisartsenpost.
Daarnaast is dexamethason op dit moment geen standaardbehandeling voor patiënten met corona die thuis door de
huisarts behandeld worden. Wel wordt deze behandeling al gebruikt bij patiënten met corona die op de intensive care van
het ziekenhuis liggen.
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5. Wat verwachten wij van u?
We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom is het volgende heel belangrijk:
• U neemt de dexamethason 1 x per dag in, als u in de behandelgroep zit.
• U doet de metingen en beantwoordt de vragen volgens de uitleg.
• U doet tijdens dit onderzoek niet ook nog mee aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek.
• U draagt de deelnemerskaart van het onderzoek bij u. Bijvoorbeeld in uw portemonnee. Hierop staat dat u meedoet
aan dit onderzoek, en wie er gewaarschuwd moet worden bij een noodsituatie. Laat deze kaart zien als u bij een
andere arts komt.
Neem contact met ons op als:
•
•
•
•
•

U andere medicijnen gaat gebruiken. Ook als dit homeopathische middelen zijn, natuurgeneesmiddelen, vitaminen of
geneesmiddelen van de drogist.
U wordt in een ziekenhuis opgenomen of behandeld.
U krijgt plotseling problemen met uw gezondheid.
U wilt niet meer meedoen aan het onderzoek.
Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert.

Zwangerschap
Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Dexamethason kan terecht komen
in de moedermelk en zo bijwerkingen veroorzaken bij het kind. Mocht u zwanger worden tijdens het onderzoek? Laat dit
meteen weten aan uw huisarts.
Het onderzoek stopt dan.
6. Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?
Dexamethason kan mogelijk bijwerkingen geven. Niet iedereen krijgt bijwerkingen.
Let op: waarschuw meteen de onderzoeker als u last krijgt van overmatig drinken en plassen, dit kan komen omdat uw
suiker verhoogd raakt door de dexamethason.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
•
•
•
•
•

Maag- of darmklachten
Meer kans op infecties
Hoofdpijn en duizeligheid
Spierklachten
Veranderingen in gevoel en stemming
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• Verschijnselen die op suikerziekte lijken
• Stoornissen in uw hartritme
Meer informatie over dexamethason staat in de bijsluiter die u van de apotheek heeft gekregen.
7. Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek?
Meedoen aan het onderzoek kan voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we ze op een rij. Denk hier goed over na,
en praat erover met anderen. Dexamethason kan ervoor zorgen dat u sneller herstelt van Corona en dat u niet hoeft
worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar zeker is dat niet. Daarom doen we dit onderzoek.
Meedoen aan het onderzoek kan deze nadelen hebben:
• U kunt last krijgen van de bijwerkingen van dexamethason zoals hierboven uitgelegd.
• U kunt last krijgen van de metingen tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld: bloedafname kan wat pijn doen. Of u kunt
daardoor een bloeduitstorting krijgen.
• Meedoen aan het onderzoek kost u extra tijd. Want wij vragen u om 3x per dag uw zuurstofgehalte te meten en
activiteiten te doen.
Wilt u niet meedoen?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Wilt u niet meedoen? Dan krijgt u de gewone behandeling voor Corona.
8. Wanneer stopt het onderzoek?
De onderzoeker laat het u weten als er nieuwe belangrijke informatie over het onderzoek bekend is. De onderzoeker
vraagt u daarna of u blijft meedoen.
In deze situaties stopt voor u het onderzoek:
• Alle onderzoeken volgens het schema zijn gedaan.
• Het einde van het hele onderzoek is bereikt. Dit is zodra er een duidelijk antwoord op de vraag is of dexamethason wel
of niet helpt.
• U bent zwanger geworden.
• U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de onderzoeker. U hoeft er
niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan weer de gewone behandeling voor Corona. De onderzoeker kan voor
uw veiligheid nog een of meer controles afspreken.
• De onderzoeker vindt het beter voor u om te stoppen. U krijgt dan weer de gewone behandeling voor Corona.
• Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen:
• GPRI,
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• de overheid, of
• de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt.
Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek?
De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal (afgenomen bloed) die tot het moment van stoppen zijn
verzameld.
9. Wat gebeurt er na het onderzoek?
Krijgt u de resultaten van het onderzoek?
Ongeveer een half jaar na uw deelname laat de onderzoeker u weten wat de belangrijkste uitkomsten zijn van het
onderzoek.
10. Wat doen we met uw gegevens en lichaamsmateriaal?
Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren.
Welke gegevens bewaren we?
We bewaren deze gegevens:
• uw geslacht
• uw geboortedatum
• gegevens over uw gezondheid
• (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen
Welk lichaamsmateriaal bewaren we?
We bewaren geen lichaamsmateriaal. Het bloed dat wordt afgenomen wordt vernietigd nadat de metingen door het
laboratorium zijn gedaan.
Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens?
We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. En om de
resultaten te kunnen publiceren.
Hoe beschermen we uw privacy?
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Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten we alleen deze code. De sleutel
van de code bewaren we op een beveiligde plek bij GPRI. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die
code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.
Wie kunnen uw gegevens zien?
Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn mensen die
controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. Deze personen kunnen bij uw gegevens
komen:
• Leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt.
• Een onafhankelijk controleur die kijkt of de kwaliteit van het onderzoek voldoende is.
• Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze
personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens 25 jaar bij GPRI.
Mogen we uw gegevens gebruiken voor ander onderzoek?
Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van Corona en/of van de verdere ontwikkeling van het product/de behandel methode. Daarvoor zullen uw gegevens
25 jaar worden bewaard bij GPRI. In het toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen toestemming?
Dan kunt u nog steeds meedoen met dit onderzoek. U krijgt dezelfde zorg.
Wat gebeurt er bij onverwachte ontdekkingen?
Tijdens het onderzoek kunnen we toevallig iets vinden dat belangrijk is voor uw gezondheid. De onderzoeker neemt dan
contact op met uw huisarts. U bespreekt dan met uw huisarts of specialist wat er moet gebeuren. U geeft met het
formulier toestemming voor het informeren van uw huisarts of specialist.
Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken?
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit
onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan
al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.
Wilt u meer weten over uw privacy?
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•
•

•

Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan
contact op met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek
is dat:
GPRI. Zie bijlage A voor contactgegevens, en website.
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te bespreken
met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris Gegevensbescherming van GPRI gaan. Of u dient een
klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?
Op de volgende website vindt u meer informatie over het onderzoek; www.ClinicalTrials.gov. Na het onderzoek kan de
website een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt het onderzoek door te zoeken op COPPER
study.
11. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek?
U krijgt geen vergoeding als u meedoet aan dit onderzoek. Wanneer u dexamethason krijgt voorgeschreven wordt dit op
de gebruikelijke manier afhankelijk van uw zorgverzekering vergoed (dit heeft mogelijk invloed op uw eigen risico).
12. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek?
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering betaalt voor schade door het
onderzoek. Maar niet voor alle schade. In bijlage B vindt u meer informatie over de verzekering en de uitzonderingen. Daar
staat ook aan wie u schade kunt melden.
13.Uw huisarts is op de hoogte
De onderzoeker in dit onderzoek is uw huisarts. Uw huisarts is daarom op de hoogte van uw deelname aan het onderzoek. Uw
huisarts kan alle metingen die gedaan worden inzien. De huisarts blijft uw behandelaar.
14.Heeft u vragen?
Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan coördinerend onderzoeker van GPRI. Wilt u advies van iemand die er geen belang
bij heeft? Ga dan naar de onafhankelijke arts, Bennie Reitsma. Hij weet veel over het onderzoek, maar werkt niet mee aan dit
onderzoek.
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Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u dit liever niet? Ga dan naar de
verantwoordelijke onderzoeker, prof. dr. Kocks. Of dr. Harbers van GPRI. In bijlage A staat waar u die kunt vinden.
15.Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek?
U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Daarna vertelt u de onderzoeker of u de informatie begrijpt en of u wel of
niet wilt meedoen. Wilt u meedoen? Dan vult u het toestemmingsformulier in dat u bij deze informatiebrief vindt. U en de
onderzoeker krijgen allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring.
Hartelijk dank voor het lezen van deze informatiebrief.
16.Bijlagen bij deze informatie
Bijlage A: Contactgegevens
Bijlage B: Gegevens verzekering
Bijlage C: Tekeningen onderzoeksopzet
Bijlage D: toestemmingsformulier proefpersoon
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Bijlage A: Contactgegevens
U kunt de onderzoekers van het COPPER onderzoek op de volgende manier bereiken:

@

copper@gpri.nl

050- 502110858

COPPER onderzoek
General Practitioners Research Institute (GPRI)
Professor Enno Dirk Wiersmastraat 5
9713 GH Groningen

Onafhankelijke deskundige
Longarts Bennie Reitsma
Email: benniereitsma@nijsmellinghe.nl
Telefoonnummer: 0512-588314
Vragen of klachten?
Als u vragen of klachten heeft over het onderzoek en of de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u die bespreken
met uw huisarts of met de coördinerend onderzoeker.
Als u dat liever niet doet, kunt u voor vragen contact opnemen met de verantwoordelijk hoofdonderzoeker prof. Dr. Kocks,
bereikbaar via telefoonnummer: 050-2113898.
Als u klachten heeft kunt u contact opnemen met Dr. M. Harbers, bereikbaar via telefoonnummer: 050-2113898.
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Bijlage B: informatie over de verzekering
GPRI heeft een verzekering afgesloten voor iedereen die meedoet aan het onderzoek. De verzekering betaalt de schade die u
heeft doordat u aan het onderzoek meedeed. Het gaat om schade die u krijgt tijdens het onderzoek, of binnen 4 jaar na het
onderzoek. U moet schade binnen 4 jaar melden bij de verzekeraar.
De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt gedekt.
Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit besluit
staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en
regelgeving’).
Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar
De verzekeraar van het onderzoek is:
Naam:
HDI Global SE, the Netherlands
Adres:
Postbus 925, 3000 AX Rotterdam
Telefoonnummer:
010 – 40.36.100
E-mail:
info@nl.hdi.global
Polisnummer:
V-072-327-982-9
Contactpersoon:
hr. M. Wijnsma, 020 – 56.50.654 (kantoor Amsterdam )
De verzekering biedt een dekking van EUR 650.000 per proefpersoon en EUR 5.000.000 voor het hele onderzoek
De verzekering dekt de volgende schade niet:
• schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als het risico zich ernstiger
voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was;
• schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had meegedaan;
• schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies;
• schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of uw nakomelingen;
• schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden.
Deze bepalingen staan in het 'Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015'. Dit
besluit staat in de Wettenbank van de overheid (https://wetten.overheid.nl).
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Bijlage D: Toestemmingsformulier proefpersoon
Voor het COPPER onderzoek: “Herstellen mensen met corona sneller door behandeling met dexamethason?”
•
•
•
•
•
•

Ik heb de proefpersoneninformatie gelezen en begrepen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed genoeg beantwoord. Ik
had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen met het onderzoek.
Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik wil stoppen.
Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn specialist informatie te geven over onverwachte bevindingen uit het onderzoek die
van belang zijn voor mijn gezondheid.
Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens en/of lichaamsmateriaal te verzamelen en gebruiken. De onderzoekers
doen dit alleen om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden.
Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan in deze
informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn gegevens in te zien voor deze controle.
Wilt u in de tabel hieronder ja of nee aankruisen?

Ik geef toestemming om mijn gegevens te Ja ☐
bewaren om dit te gebruiken voor ander
onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.
Ik geef toestemming om mij eventueel na dit Ja ☐
onderzoek te vragen of ik wil meedoen met een
vervolgonderzoek.
•

Nee☐
Nee☐

Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

☐ Ik wil niet meedoen met dit onderzoek, maar ik geef wel toestemming om mijn medische gegevens te delen met de onderzoekers
over het verloop van mijn ziekte.

Mijn naam is (deelnemer): …………………………………………………………………………………………..
Handtekening: …………………………………….

Datum : __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik verklaar dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.
Wordt er tijdens het onderzoek informatie bekend die die de toestemming van de deelnemer kan beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten
aan deze deelnemer.
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):……………………………….
Handtekening:………………………
Datum: __ / __ / __
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanvullende informatie is gegeven door:
Naam:………………………………..
Functie:………………………………
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Handtekening:………………………

Datum: __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De deelnemer krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het toestemmingsformulier.
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