Toestemmingsverklaring
(voor wilsbekwame volwassenen die voldoen aan de criteria voor deelname aan de CONSTRUCT registratie)

Een nationale registratie van de behandeluitkomsten van patiënten met een acute
darmafsluiting door darmkanker die worden behandeld volgens de nieuwe richtlijn,
gebaseerd op de meest recente inzichten in de medische wetenschap.
CONSTRUCT: www.colonobstructie.nl
U heeft een acute afsluiting van uw dikke darm. Dit kan worden veroorzaakt door een
kwaadaardigheid en dient binnen enkele dagen behandeld te worden. De behandeling vindt plaats
volgens de meest recente internationale richtlijn. Omdat deze richtlijn recent is ingevoerd, willen wij
graag vastleggen wat de resultaten zijn van behandeling volgens de nieuwe richtlijn. Dit doen we in
Nederland door middel van de CONSTRUCT registratie. Het doel van deze registratie is om inzicht te
krijgen in hoe de behandeling wordt uitgevoerd en wat de effecten zijn op uw gezondheid, zowel voor
de korte als voor de lange termijn. Voor de registratie hebben wij gegevens nodig uit uw medische
dossier. Wij mogen deze gegevens alleen opvragen bij uw behandelend arts met uw toestemming. De
gegevens die hiervoor nodig zijn, zullen anoniem worden verzameld. Dat betekent dat alleen uw
behandelaar de verstrekte medische gegevens tot u kan herleiden.
-

Ik heb de informatie gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende
beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

-

Ik geef toestemming om mijn medische gegevens met betrekking tot de behandeling van mijn
darmafsluiting te gebruiken voor de CONSTRUCT registratie.

-

Ik geef toestemming om mijn huisarts te informeren dat ik meedoe aan deze registratie en om
ontbrekende gegevens in het medisch dossier over de behandeling van mijn darmafsluiting op
te vragen bij mijn huisarts.

-

Ik geef □ wel
□ geen toestemming om een eventuele wetenschappelijke studie voortkomend uit de
registratie aan mij voor te leggen voor deelname.

-

Ik weet dat de volgende mensen mijn gegevens kunnen inzien: het onderzoeksteam, een
controleur die voor de uitvoerder van de CONSTRUCT registratie werkt, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim.

-

Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan
intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven.

-

Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren
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