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Ciro is steeds op zoek naar de beste behandeling.  
Het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk 
onderzoek draagt hieraan bij. Wij leggen u in deze 
folder graag uit waarom Ciro onderzoek doet en wat 
het inhoudt voor u als patiënt om wel of niet mee te 
doen aan een onderzoek.

Waarom medisch-wetenschappelijk 
onderzoek?
Bijna alle kennis over gezondheid en 
ziekte komt uit onderzoek. Weten
schappers proberen met behulp van 
medischwetenschappelijk onderzoek 
belangrijke vragen te beantwoorden. 
Het doel is om tot betere behandelingen 
te komen, meer te leren over de ziekte 
of de ziekte beter op te sporen.

Medischwetenschappelijk onderzoek 
gebeurt op verschillende manieren: 
•  soms door onderzoek bij een  

patiënt zelf; 
•  soms door het vergelijken van 

gegevens van verschillende groepen 
patiënten met elkaar of met gege
vens van gezonde proefpersonen; 

•  vaak door onderzoek in het 
laboratorium.

Bij Ciro doen we medisch weten
schappelijk onderzoek naar COPD, 
astma, andere longziekten, hartfalen 
en slaapstoornissen. Zo krijgen we 
meer kennis over deze ziekten, de 
verschillen tussen patiënten en  de 
behandelmogelijkheden. We kunnen 
de behandeling dan steeds beter 
afstemmen op iedere patiënt.

Uw deelname aan onderzoek is 
waardevol. Met uw informatie helpt u 
andere (toekomstige) patiënten.
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Wat houdt het onderzoek in?

Er zijn twee soorten medisch-
wetenschappelijk onderzoek: 

1. Onderzoek met bestaande 
gegevens. 
Tijdens uw assessment en behandeling 
worden medische gegevens en test
gegevens verzameld om u zo goed 
mogelijk te onderzoeken en te 
behandelen. Bij medische gegevens 
kunt u denken aan gegevens over uw 
gezondheid, medicijnen of verslagen 
uit het elektronisch patiëntendossier. 

Gegevens die we toch al voor uw 
assessment en uw behandeling 
verzamelen, mogen we ook voor 
medischwetenschappelijk onderzoek 
gebruiken. We hoeven u hiervoor niet 
apart om toestemming te vragen.  
Deze gegevens mogen dan niet direct 
herleidbaar zijn tot u als persoon. Dit 
staat beschreven in de folder ‘privacy 
reglement’. U heeft deze folder bij het 
beginassessment ontvangen, maar u 
kunt altijd een nieuw exemplaar 
ontvangen. 

U bepaalt zelf of we bestaande 
gegevens mogen gebruiken voor 
onderzoek. Als u bezwaar heeft tegen 
het gebruik van uw gegevens, vul dan 
het formulier achterin de folder ‘privacy 
reglement’ in en geef het aan ons.

2. Onderzoek met gegevens uit extra 
handelingen of testen.
U kunt de vraag krijgen of u mee wilt 
doen aan een medischwetenschappelijk 
onderzoek waarvoor extra handelingen 
of testen nodig zijn. De arts of onder
zoeker kan u meer vertellen over de 
precieze inhoud van het onderzoek en 
welke bijdrage u kunt leveren.

Voor het onderzoek kunt u bijvoor
beeld gevraagd worden om een 
vragen lijst in te vullen of om een extra 
keer bloed af te laten nemen. Dit type 
onderzoek moet altijd in een protocol 
beschreven zijn en getoetst worden 
door een wettelijke medischethische 
toetsingscommissie.

U bepaalt altijd zelf of u meedoet aan 
medischwetenschappelijk onderzoek. 
U bent niet verplicht om mee te doen. 
Als u wél meedoet, ondertekent u  een 
toestemmingsverklaring. Ook na 
ondertekening kunt u altijd besluiten 
om te stoppen. U hoeft ons hiervoor 
geen reden te geven. Als u stopt, kunt 
u meestal op een later tijdstip niet 
meer opnieuw meedoen.

Niemand neemt het u kwalijk 
als u bezwaar maakt. Het heeft 
geen enkele invloed op uw 
behandeling.

Wel of niet meedoen aan 
medisch-wetenschappelijk 
onderzoek heeft geen invloed 
op uw behandeling.

Voor extra handelingen of 
testen vragen wij altijd eerst 
schriftelijk toestemming aan u.
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In het kort: 
Hoe zit het met toestemming?

Voor al het medisch-wetenschappelijk 
onderzoek waar extra handelingen of 
testen voor nodig zijn, geldt dat: 

•  u altijd zelf beslist of u mee wilt doen;  
•  u ons altijd alle vragen mag stellen 

over het onderzoek en wij onze 
uiterste best zullen doen om uw 
vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden; 

•  u altijd bedenktijd kunt nemen 
voordat u beslist;

•  u toestemming geeft door de 
toestemmingsverklaring van het 
onderzoek te ondertekenen; 

•  u altijd mag stoppen, ook als u 
toestemming hebt gegeven; 

•  als u besluit om mee te doen, u uw 
best doet om zo goed mogelijk mee 
te werken aan het onderzoek; 

•  wij door de overheid en officiële 
instanties kunnen worden 
gecontroleerd of wij ons aan de 
nationale en internationale wetten 
en regels houden voor het doen van 
medischwetenschappelijk 
onderzoek.

Bij alle manieren van onderzoek blijven 
uw persoonlijke gegevens geheim. In 
plaats van uw naam gebruikt de 
onderzoeker een code. Alleen de leden 
van het onderzoeksteam die zowel uw 
naam als uw code nodig hebben, 
hebben toegang tot de link tussen de 
code en uw persoonsgegevens.

Bescherming 
van uw privacy

Meer informatie
U kunt meer informatie over 
medischwetenschappelijk 
onderzoek lezen in de brochure 
‘Medisch-wetenschappelijk 
onderzoek’ van het Ministerie 
van VWS. U kunt de onder
zoeker vragen om de brochure 
of deze zelf downloaden via  
www.rijksoverheid.nl.
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