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Informatiebrief voor deelnemers “Antifosfolipiden Syndroom Biobank” 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan de “biobank” in het Academisch Medisch 
Centrum (AMC). Opgeslagen lichaamsmateriaal en gegevens noemen we een ‘biobank’.  
Voor deze biobank vragen wij volwassen mensen die zogenaamde antifosfolipiden 
antistoffen in het bloed hebben, en mensen die dat juist niet hebben om wetenschappelijke 
vergelijkingen te kunnen maken. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u een beslissing 
neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief 
rustig door. Bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Er is ook een onafhankelijke 
persoon beschikbaar, die veel weet van het onderzoek. Lees ook de Algemene brochure. 
Daar staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek in. 

Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onderzoeker Valérie Jansen via e-mailadres v.l.jansen@amc.nl of telefoonnummer 020-
5667516. 

 
 
1. Wat is het doel van de biobank? 
 
Het doel van de biobank is om lichaamsmateriaal en gegevens van de deelnemers op te 

slaan, om daar later onderzoek mee te kunnen doen naar het antifosfolipiden syndroom. Het 
antifosfolipiden syndroom is een ziekte waarbij het immuunsysteem ‘antistoffen’ maakt 
tegen lichaamseigen stoffen in het bloed. Die ‘antistoffen’ veroorzaken de vorming van 
bloedproppen. Dat kan zich op verschillende manieren uiten, onder andere door trombose 
en zwangerschapscomplicaties. Het onderzoek zal gaan over hoe de ziekte zich kan 
voordoen, hoe het ontstaat en wat het risico op bepaalde uitkomsten bepaalt. Voor het 
onderzoek zijn ook deelnemers nodig die juist niet het antifosfolipiden syndroom hebben, 
om vergelijkingen te kunnen maken. 

 
 
2. Wat betekent het deelnemen voor u? 

 
Het deelnemen aan de biobank bestaat voor u uit een eenmalige bloedafname (21 ml in 

totaal) en het doornemen van een vragenlijst. In het bloed bevindt zich ook DNA. Dit 
bewaren wij ook, met hetzelfde doel: toekomstig onderzoek naar het antifosfolipiden 
syndroom. De vragenlijst gaat over u algemene gezondheid, uw medische voorgeschiedenis, 
eventuele (eerdere) zwangerschappen en over of er bepaalde ziekten in de familie 
voorkomen. Wij bewaren het bloed en uw gegevens voor een periode van maximaal 20 jaar. 

Er zijn aanwijzingen dat de bacteriën die iedereen in zijn darmen draagt, invloed hebben 
op het antifosfolipiden syndroom. Daarom vragen wij u ook om ontlasting in te leveren waar 
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wij later onderzoek mee kunnen doen. U kunt daar apart over beslissen. U kunt ook 
meedoen zonder dat u ontlasting inlevert. U zou zelf ontlasting thuis of ergens anders 
kunnen verzamelen met daarvoor gemaakte potjes die u van ons krijgt, en deze naar het 
AMC meenemen. Wij vragen u dan ook drie dagen lang bij te houden wat u eet. U krijgt 
duidelijke uitleg over hoe dit in zijn werk gaat. 

 
 
3. Wat doen wij met bevindingen die uit het onderzoek met uw lichaamsmateriaal 

naar voren komen en die voor u persoonlijk of voor uw verwanten van belang 
kunnen zijn? 

 
Met het materiaal dat bewaard wordt zullen wij in de toekomst verder wetenschappelijk 
onderzoek doen. Het is niet uitgesloten dat er tijdens dit toekomstige onderzoek zaken naar 
voren komen die van belang zijn voor uw gezondheid en/of de gezondheid van uw 
familieleden. U moet dan denken aan bevindingen die wijzen op een ziekte of aandoening, 
of een verhoogd risico daarop, bijvoorbeeld een erfelijke afwijking die ook bij uw 
familieleden kan voorkomen. Als deze eventuele bevindingen wijzen op een ernstig 
gezondheidsprobleem of ‐risico waarvoor behandeling beschikbaar is, zullen we u op de 
hoogte stellen. We zullen steeds zorgvuldig afwegen of het echt nodig is om u van zo’n 
bevinding op de hoogte te stellen. We vragen dan advies aan een commissie van het 
ziekenhuis die hierover meedenkt. Mocht u tegen deze gang van zaken bezwaar hebben, dan 
kunt u niet aan deze biobank meedoen. Op dit moment hebben wij geen plannen om 
onderzoek te doen waar dit soort bevindingen in naar voren zouden kunnen komen. 
 
 

4. Hoe is de privacy geregeld? 
De gegevens die verzameld worden blijven vertrouwelijk. Wij bewaren uw bloed en 
gegevens gecodeerd. Dat betekent dat aan de opgeslagen buisjes niet te zien is van wie het 
bloed is. De buisjes en gegevens krijgen een code. Via een speciale codesleutel-lijst, die apart 
en beveiligd bewaard wordt, kan via de code teruggevonden worden van wie het bloed is. 
Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek hebben toegang tot die lijst en 
vertegenwoordigers van het AMC die toezien op de kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast 
hebben inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg altijd mogelijk toegang tot de 
medische dossiers om het onderzoek te controleren. Van de code-sleutel mag alleen gebruik 
worden gemaakt wanneer daarvoor een duidelijk aanleiding is. De bewaarde gegevens 
worden beveiligd ter voorkoming van diefstal, verlies en onbevoegd gebruik. 
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl/over-privacy/persoonsgegevens. 
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Bij vragen over u rechten in deze biobank kunt u contact opnemen met de beheerder. Bij 
vragen of klachten over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mw. M. Inge, 
functionaris gegevensbescherming van het AMC (fg@amc.nl) of met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
 

5. Met wie kan het AMC samenwerken? 
Als er met uw lichaamsmateriaal in de toekomst nieuw onderzoek wordt gedaan dan zal dat 
voor het grootste deel in het AMC worden gedaan. Onderzoek kan ook worden uitgevoerd in 
samenwerking met andere onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland of met 
commerciële partijen. Wetgeving rondom privacybescherming kan in andere landen anders 
geregeld zijn, in sommige gevallen minder strikt. Het gaat bij samenwerking met derden 
alleen om gecodeerde gegevens en materiaal. Er zal bij onderzoek op het bloed en DNA altijd 
een onderzoeker van het AMC betrokken zijn. Die zorgt ervoor dat andere instellingen met 
zorgvuldig met uw bloed en gegevens omgaan. Dit onderzoek zal volledig gecodeerd zijn. 
Andere instellingen zullen nooit uw identiteit te weten komen. 
 
 

6. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan de biobank? 
U mag zonder het noemen van een reden ervoor kiezen om uw bloed en gegevens niet te 
laten bewaren. Uw bloed en gegevens worden alleen bewaard wanneer u hiervoor 
schriftelijk toestemming geeft. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken, zonder dat u 
een reden hoeft op te geven. Het formulier daarvoor kunt u opvragen bij prof. dr. S. 
Middeldorp (s.middeldorp@amc.nl) of bij een van de studiemedewerkers. Na intrekking van 
uw toestemming zullen uw materiaal en gegevens die in de biobank zijn opgeslagen worden 
vernietigd. Gegevens die al zijn onderzocht of in een wetenschappelijke publicatie zijn 
beschreven kunnen niet worden vernietigd.  
 
 

7. Toestemming voor vervolgonderzoek 
Het kan voorkomen dat onderzoek naar uw lichaamsmateriaal interessante 
aanknopingspunten voor verder onderzoek oplevert. In dat geval zouden wij met uw 
toestemming in de toekomst contact met u opnemen om eventueel vervolgonderzoek te 
bespreken. Dit gebeurt altijd in overleg met de beheerder van de biobank en alleen met uw 
toestemming. Dit kunt u op het toestemmingsformulier aangeven. 
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8. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft deze biobank goedgekeurd? 
Dit onderzoek is positief beoordeeld door de Biobank Toetsingscommissie van het AMC. De 
regels met betrekking tot het beheer van de biobank zijn vastgelegd in een biobank 
reglement ‘Biobank Vasculaire Geneeskunde’. Mocht u het reglement willen zien kunt u dit 
opgeven bij de beheerder of een van de studiemedewerkers.  
 

9. Wilt u verder nog iets weten? 
Als u vragen heeft over het onderzoek of de biobank dan kunt u deze aan de onderzoeker 
stellen. Ook kunt u met vragen terecht bij een niet bij het onderzoek betrokken arts. Voor dit 
onderzoek is dat Prof. dr. G.K. Hovingh  (020-5666352, g.k.hovingh@amc.nl). 
 
 

10. Bijlagen 
A. Contactinformatie 
B. Toestemmingsformulier 

 
 
Onderzoeksteam Antifosfolipiden Syndroom Biobank: 
Afdeling Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam UMC – locatie AMC 
 
V.L.B.I. Jansen, onderzoeker (v.l.jansen@amc.nl, 020-5667516) 
Drs. E.N. Hamulyák, arts-onderzoeker  
Dr. T.E. van Mens, arts-onderzoeker  
Prof. Dr. S. Middeldorp, hoofdonderzoeker 
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BIJLAGE A 
 
 
Contactinformatie  
 
Onderzoekers: 
V.L.B.I. Jansen 
Afdeling Vasculaire Geneeskunde 
Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC 
Email: v.l.jansen@amc.nl 
Tel: 020-5667516 
 
Drs. E.N. Hamulyák 
Afdeling Vasculaire Geneeskunde 
Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC 
Email: e.n.hamulyak@amc.nl 
Tel: 020-5667516 
 
Dr. T.E. van Mens 
Afdeling Vasculaire Geneeskunde 
Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC 
Email: t.e.vanmens@amc.nl 
Tel: 020-5667516 
 
Hoofdonderzoeker: 
Prof. dr. S. Middeldorp 
Afdeling Vasculaire Geneeskunde 
Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC  
Email: s.middeldorp@amc.nl 
Tel: 020-5665976 
 
Onafhankelijk arts: 
Prof. dr. G.K. Hovingh 
Afdeling Vasculaire Geneeskunde 
Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC  
Email: g.k.hovingh@amc.nl 
Tel: 020-5666352 
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BIJLAGE B 
 
Toestemmingsverklaring behorende bij de Antifosfolipiden Syndroom Biobank 
 
Ik heb de proefpersonen informatie behorende bij de Antifosfolipiden Syndroom Biobank gelezen. Ik 
begrijp de informatie. Mijn vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord en ik 
had voldoende tijd om te beslissen of ik al dan niet aan deze biobank  wil  deelnemen. 
 
• Ik begrijp dat mijn deelname volledig vrijwillig is. Ik weet dat ik mij op elk moment zonder opgave 

van reden kan terugtrekken. 
 

• Ik verleen toestemming voor  de afname, opslag  en analyse van mijn gegevens en 
lichaamsmateriaal ten  behoeve van onderzoek op het gebied van het antifosfolipiden syndroom. 

 
• Ik geef toestemming mijn gecodeerde gegevens 20 jaar te bewaren. 

 
• Ik geef toestemming om het gecodeerde lichaamsmateriaal voor 20 jaar te bewaren om dit in de 

toekomst te gebruiken voor medisch wetenschappelijk onderzoek. 
 

• Ik weet dat mijn lichaamsmaterialen en gegevens niet alleen voor onderzoek binnen het AMC 
worden gebruikt, maar ook kunnen worden uitgegeven aan instellingen in binnen- en buitenland, 
of commerciële bedrijven. 

 
• Ik weet dat het mogelijk is dat er tijdens de uitvoering van toekomstig wetenschappelijk onderzoek 

met mijn lichaamsmateriaal de mogelijkheid is dat er zaken naar voren komen die wijzen op een 
ernstig gezondheidsprobleem of ‐risico waarvoor behandeling beschikbaar is bij mij en/of mijn 
familieleden, en dat ik van die bevindingen door mijn behandelend arts op de hoogte zal worden 
gesteld. 

 
• Ik wil wel/geen ontlasting inleveren voor het onderzoek. 
 
• Ik geef wel/geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming om in de toekomst benaderd 

te worden voor eventueel vervolg onderzoek. 
 
Naam: _______________________ Handtekening: _________________ 
Datum: _______________________ 
 

 
Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou 
kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): _______________________ 
Handtekening: _________________ 
Datum: _______________________  


