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Informatie voor deelname aan medisch-

wetenschappelijk onderzoek 
 

Een nieuwe techniek voor het opsporen van schildwachtklieren 
Officiële titel: De bilaterale schildwachtklier detectie van fluorescent indocyanine groen in 
vergelijking met technetium-99m en blauw in de schildwachtklierprocedure in stadium I-IIA 
cervixcarcinoom: de FluoreSENT studie 

 

Inleiding 

Beste mevrouw, 

U krijgt deze brief omdat er bij u baarmoederhalskanker is gevonden. Er komt nu ongetwijfeld 

veel op u af. Toch hopen we dat u tijd wil maken voor het lezen van deze informatiebrief over 

meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. 

U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u betekent, en wat de voordelen 

en nadelen zijn. Lees de informatie rustig door. Als u wilt meedoen, kunt u het formulier 

invullen dat u vindt in bijlage C.  

 

Stel uw vragen 

U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast 

raden we u aan om dit te doen: 

- Stel vragen aan de onderzoeker die u deze informatie geeft. 

- Praat met uw partner, familie of vrienden over dit onderzoek. 

- Stel vragen aan de onafhankelijk deskundige, professor Ruurda. 

- Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

1. Algemene informatie 

Het UMC Utrecht heeft dit onderzoek opgezet. Hieronder noemen we het UMC Utrecht steeds 

de ‘opdrachtgever’. De onderzoekers, dit zijn artsen en onderzoeksverpleegkundigen, voeren 

het onderzoek uit. Voor dit onderzoek zijn in totaal 101 vrouwen met baarmoederhalskanker 

nodig. De medisch-ethische toetsingscommissie Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd.  

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

U krijgt binnenkort een operatie voor de behandeling van baarmoederhalskanker. De 

schildwachtklierprocedure is hier een onderdeel van. Dit houdt in dat de lymfeklieren die als 

eerste aansluiten op de tumor verwijderd worden om zeker te weten dat daar geen 

uitzaaiingen in zitten. Deze lymfeklieren worden ook wel schildwachtklieren genoemd. De 

schildwachtklieren kunnen opgespoord worden door bepaalde stoffen in te spuiten rond de 

tumor. Deze stoffen ‘kleuren’ de schildwachtklieren, zodat de arts kan zien waar de 

schildwachtklieren zitten. Er zijn verschillende technieken voor het ‘kleuren’ van de 

schildwachtklier beschikbaar.  

In dit onderzoek bekijken we de werking van een nieuwe techniek voor het opsporen van de 

schildwachtklieren. We vergelijken de nieuwe techniek met de techniek die we nu gebruiken 

om zo te beoordelen welke de beste is. 
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3. Wat is de achtergrond van dit onderzoek? 

Welke techniek gebruiken we nu voor het opsporen van schildwachtklieren? 

Bij de huidige techniek spuit de arts een licht radioactieve stof in rondom de tumor. Hierna 

krijgt u een scan. Dit gebeurt meestal al één dag voor de operatie. Tijdens de operatie spuit 

de arts ook nog een blauwe kleurstof in. Beide stoffen maken de schildwachtklieren 

herkenbaar tijdens de operatie. De blauwe kleurstof kleurt soms het gezicht en meestal de 

urine tot enkele dagen na de operatie blauw. Ook kan de blauwe kleurstof een allergische 

reactie veroorzaken in iets minder dan 1 op de 100 gevallen. 

Bij deze schildwachtklierprocedure wordt straling gebruikt. Er bestaat een kleine kans dat de 

gebruikte straling leidt tot schade aan uw gezondheid. De schildwachtklierprocedure is 

standaard bij de behandeling van uw ziekte. Er is daarom bij deelname aan dit onderzoek 

geen extra risico door straling.  

 

Welke nieuwe techniek gaan we onderzoeken? 

Bij de nieuwe techniek wordt een groene stof 

ingespoten rondom de tumor. Dit gebeurt tijdens 

de operatie als u slaapt. De groene stof is niet 

zichtbaar met het blote oog, maar wel met een 

speciale camera. Wanneer deze camera wordt 

gebruikt, lichten de schildwachtklieren groen op. 

Op het plaatje hiernaast is te zien hoe dit eruit 

ziet. 

Deze nieuwe techniek heeft voordelen. Zo wordt 

er geen straling gebruikt. Ook zijn allergische 

reacties zeer zeldzaam. De nieuwe techniek is 

minder belastend omdat een patiënt niet één dag voor de operatie al opgenomen moet worden 

in het ziekenhuis. We gaan onderzoeken of deze nieuwe techniek even goed werkt als de 

huidige techniek voor het vinden van de schildwachtklieren. Als dat zo is, dan kan deze nieuwe 

techniek de huidige techniek vervangen.  

De groene stof is in Nederland nog niet geregistreerd voor het opsporen van 

schildwachtklieren. Er is wel al veel ervaring met deze stof. Zo wordt de groene stof al lange 

tijd gebruikt bij operaties aan bijvoorbeeld de ogen of de lever. Ook zijn er veel onderzoekers 

geweest die deze groene stof al veilig hebben gebruikt  voor het opsporen van 

schildwachtklieren bij andere soorten kanker. 

 

4. Hoe verloopt het onderzoek? 

Hoelang duurt het onderzoek? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan kost dat u geen extra tijd. Het onderzoek vindt plaats tijdens 

de standaard behandeling.  

Stap 1: bent u geschikt om mee te doen? 

De gegevens van de afspraak met uw arts en de uitslagen van alle standaardonderzoeken 

hebben bepaald dat u geschikt bent om mee te doen aan dit onderzoek.  

Stap 2: hoe verloopt de operatie? 

Als u meedoet aan dit onderzoek, gebruikt uw arts de nieuwe techniek voor het opsporen van de 

schildwachtklieren. Daarnaast gebruikt uw arts ook nog de huidige techniek. Hierdoor kan de 

werking van beide technieken worden vergeleken.  

De groene stof is onderdeel van de nieuwe techniek. Deze stof wordt ingespoten als u onder 

narcose bent. Tijdens de operatie wordt een speciale camera gebruikt om de schildwachtklieren 
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op te sporen. U zult hier niets van merken. Verder verloopt de operatie zoals gebruikelijk is in uw 

ziekenhuis.  

Stap 3: wat gebeurt er na de operatie? 

De zorg na de operatie blijft zoals die nu is. Er zijn geen extra controles nodig. Wel vragen we u 

één keer een vragenlijst in te vullen. Dit mag tijdens uw opname in het ziekenhuis of wanneer u 

weer thuis bent. Deze vragenlijst gaat over hoe u de zorg rondom de operatie heeft ervaren. De 

uitkomsten helpen ons om de behandeling en de zorg van baarmoederhalskanker verder te 

verbeteren. 

In het plaatje hieronder ziet u het verloop van dit onderzoek. 

 

 

 

5. Welke afspraken maken we met u? 

We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende 

afspraken met u: 

 U bespreekt met uw arts of de onderzoeker als u nog aan een ander medisch-

wetenschappelijk onderzoek wil meedoen; 

 U kan de week na de schildwachtklierprocedure geen schildkliertesten ondergaan. 

De reden hiervoor is dat er jodium in de groene stof zit. Dit kan de schildkliertest 

beïnvloeden. 

 U neemt contact op met de onderzoeker in deze situaties: 

� U wordt in een ziekenhuis opgenomen; 

� U krijgt plotseling problemen met uw gezondheid; 

� U wilt niet meer meedoen met het onderzoek; 

� Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert. 

 

6. Van welke bijwerkingen of nadelige effecten kunt u last krijgen?  

Het gebruik van de nieuwe techniek kent geen bijwerkingen. Wel kan er in zeldzame gevallen 

een allergische reactie optreden. Een allergische reactie op de groene stof komt minder dan 1 

op de 10.000 keer voor. 

Wij verzoeken u onmiddellijk contact opnemen met de onderzoeker als u last krijgt van een 

allergische reactie. De klachten hiervan kunnen zijn: verhoogde hartslag, kortademigheid, 

opzwellen van het gezicht, duizeligheid, misselijkheid, pijn in de borststreek, rusteloosheid, 

gevoel van warmte, jeuk, galbulten en/of blozen. De meeste allergische reacties treden op 

binnen enkele minuten of enkele dagen. Dat betekent dat u dan nog op de operatiekamer of 

de verpleegafdeling bent. In dat geval zijn er altijd zorgverleners in de buurt als u een 
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allergische reactie krijgt.  

 

7. Wat zijn de voordelen en nadelen van meedoen 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. 

U heeft een mogelijk voordeel van meedoen. Met de extra groene stof kunnen we de 

schildwachtklieren mogelijk makkelijker opsporen, maar dat is niet zeker. Met uw deelname 

helpt u mee in de zoektocht naar een betere schildwachtklierprocedure voor vrouwen met 

baarmoederhalskanker.  

Een nadeel van meedoen aan het onderzoek is dat de duur van de operatie ongeveer 15 

minuten langer kan zijn. Dat is maar een klein deel van de totale duur van de operatie van 

ongeveer vier uur. De risico’s van langere narcose zijn zeer laag. U kunt ook last krijgen van 

een allergische reactie op de nieuwe techniek, zoals beschreven in paragraaf 6. 

Wilt u niet meedoen?  

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Wilt u niet meedoen? Dan ondergaat u op de 

gebruikelijke manier de schildwachtklierprocedure. 

 

8. Wanneer stopt het onderzoek? 

De onderzoeker laat het aan u weten als er nieuwe informatie over het onderzoek is die 

belangrijk voor u is. De onderzoeker vraagt u daarna of u blijft meedoen. 

In deze situaties stopt voor u het onderzoek: 

� De operatie is klaar en u heeft de vragenlijst ingevuld.  

� U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij 

de onderzoeker en uw arts. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. Als u op het moment 

van stoppen de schildwachtklierprocedure nog moet ondergaan, krijgt u de gewone 

schildwachtklierprocedure voor baarmoederhalskanker. De nieuwe techniek wordt dan niet 

gebruikt. 

� De onderzoeker vindt het veiliger voor u om te stoppen.  

� Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen: 

o het UMC Utrecht, 

o de overheid, of 

o de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt. 

 

Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 

De onderzoekers gebruiken de gegevens die tot het moment van stoppen zijn 

verzameld. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

9. Wat gebeurt er na het onderzoek? 

Krijgt u de resultaten van het onderzoek? 

Na de operatie kan uw arts u vertellen hoe de vergelijking van beide technieken is gegaan. Als 

het hele onderzoek is afgelopen, laat de onderzoeker u weten wat de belangrijkste uitkomsten 

zijn van het onderzoek. Wilt u dit niet weten? Zeg dat dan tegen uw arts of de onderzoeker. 

Hij/zij zal het u dan niet vertellen. 
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10. Wat doen we met uw gegevens? 

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 naam; 

- uw geboortedatum; 

- uw e-mailadres; 

- gegevens over uw gezondheid; 

- (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen. 

 

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 openbaar te kunnen maken.  

Hoe beschermen we uw privacy? 

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 in het 

ziekenhuis. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in 

rapporten en openbare artikelen 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 controleur die voor het UMC Utrecht werkt; 

� 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.  

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

We bewaren uw gegevens 25 jaar in het ziekenhuis.  

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 baarmoederhalskanker. Daarvoor zullen uw 

gegevens 25 jaar worden bewaard in het ziekenhuis. 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. 

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.  
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Wilt u meer weten over uw privacy? 

� 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 dit onderzoek is dat:  

o  UMC Utrecht. 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 uw instelling gaan. Zie bijlage A voor de contactgegevens. Of u 

dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?  

Op de volgende website(s) vindt u meer informatie over het onderzoek: www.trialregister.nl. 

Na het onderzoek kan de website een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek 

tonen. U vindt het onderzoek door te zoeken op ‘FluoreSENT study’ (nummer: NL9011). 

 

11. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek? 

De nieuwe techniek die wordt gebruikt in het onderzoek kost u niets. U krijgt ook geen 

vergoeding als u meedoet aan dit onderzoek. 

 

12. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek? 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Dit is wettelijk 

verplicht. 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. We informeren uw huisarts 

De onderzoeker stuurt uw huisarts een brief om te laten weten dat u meedoet aan het 

onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als het nodig is kunnen we contact opnemen met 

uw huisarts, bijvoorbeeld over uw medische geschiedenis of over de medicijnen die u gebruikt. 

 

14. Heeft u vragen? 

Vragen over het onderzoek kunt  u stellen aan de onderzoeker. Wilt u advies van iemand die 

er geen belang bij heeft? Neem dan contact op met de onafhankelijk arts dhr. Ruurda. Hij 

weet veel over het onderzoek maar werkt niet mee aan het onderzoek. Heeft u een klacht?  

Bespreek dit dan met de onderzoeker of uw eigen arts. Wilt u dit liever niet? Ga  dan naar de 

klachtencommissie van uw ziekenhuis. 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 achteraan deze informatiebrief vindt. U en de onderzoeker 

krijgen allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

Dank voor uw aandacht. We zijn dankbaar dat u wil nadenken over meedoen met dit 

onderzoek.  

Namens het FluoreSENT onderzoeksteam 

Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog
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16. Bijlagen bij deze informatie 

A. Contactgegevens UMC Utrecht 

B. Toestemmingsformulier(en) 

C. Informatie over de verzekering
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Bijlage A: contactgegevens voor het UMC Utrecht 

 

Contactpersoon onderzoek: 

Drs. Ilse Baeten, arts-onderzoeker  

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

Telefoonnummer 088 75 530 68  

E-mail i.g.t.baeten@umcutrecht.nl  

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

 

Hoofdonderzoeker: 

Dr. Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

Telefoonnummer  088 75 564 27 

Email c.g.gerestein-2@umcutrecht.nl 

 

Onafhankelijk arts: 

Prof. dr. Jelle Ruurda, chirurg 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht 

Telefoonnummer 088 75 580 74 

Email j.p.ruurda@umcutrecht.nl  

 

Klachten: 

Klachtenbemiddeling UMC Utrecht  

Huispost D01.343  

Antwoordnummer 8419 

Postbus 85500 

3508 GA UTRECHT 

Telefoonnummer 088 75 562 08 

www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ervaringen-van-patienten/Een-klacht-indienen  

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling:  

UMC Utrecht t.a.v. Functionaris gegevensbescherming  

Huispost Fac. 10.12 

Postbus 85500  

3508GA Utrecht 

Email privacy@umcutrecht.nl   

https://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Privacy
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Bijlage B: toestemmingsformulier deelnemer aan deze studie 

Behorende bij: Een nieuwe techniek voor het opsporen van schildwachtklieren 

Met als officiële titel: De bilaterale schildwachtklier detectie van fluorescent indocyanine groen 
in vergelijking met technetium-99m en blauw in de schildwachtklierprocedure in stadium I-IIA 
cervixcarcinoom: de FluoreSENT studie 

 
Lees dit formulier rustig door. Bij tekenen van het formulier bent u het eens met de 

onderstaande punten: 

 
− Ik heb de informatiebrief gelezen. 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 huisarts te laten weten dat ik meedoe aan dit 

onderzoek.  

− Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens 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 bewaren om dit te gebruiken voor ander 

onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik wil meedoen 

met een vervolgonderzoek. 

Ja ☐ Nee☐ 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

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 de toestemming van de deelnemer kan 

beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten aan deze deelnemer.  

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):………………………………. 

 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De deelnemer aan deze studie krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende 

versie van het toestemmingsformulier.  
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Bijlage C: informatie over de verzekering 

 
Het UMC Utrecht 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.  

 

Heeft u schade door het onderzoek? Meld dit dan telefonisch of per post bij deze verzekeraar: 

 

 

De verzekering betaalt maximaal € 650.000 per persoon en € 5.000.000 voor het hele 

onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. 

 

Let op: de verzekering dekt de volgende schade niet: 

 Schade door een risico waarover we u informatie hebben gegeven in deze brief. Maar 

dit geldt niet als het risico groter bleek te zijn dan we van tevoren dachten. 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 die ontstaat doordat u aanwijzingen of instructies niet of niet goed opvolgde. 

 Schade aan de gezondheid van uw kinderen of kleinkinderen. 

 Schade door een behandelmethode die al bestaat. Of door onderzoek naar een 

behandelmethode die al bestaat.  

 

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). 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

Naam: CNA Insurance Company Ltd 

Adres: Strawinskylaan 703, 1077 XX, Amsterdam, Nederland 

Telefoonnummer: +31 (0)20 57 37 274 

Polisnummer: 10201366 

Contactpersoon: Mw. Esther van Herk 
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