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NOG112264: Fase II onderzoek met ozanezumab (GSK1223249) in vergelijking 
met placebo bij de behandeling van amyotrofische lateraal sclerose (ALS)  

(deel B) 
 
Inleiding  
Geachte mevrouw, mijnheer, 
U bent gevraagd om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek 
(verder noemen we dit “het onderzoek”). Deze proefpersoneninformatie bevat 
informatie over dit onderzoek. Daarnaast ontvangt u een brochure van het 
ministerie van VWS met informatie over onderzoek bij mensen in het algemeen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), 
de fabrikant van het te onderzoeken geneesmiddel ozanezumab. Dit bedrijf noemen 
wij verder de opdrachtgever. Het onderzoek wordt uitgevoerd door diverse 
ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht. 

Wat is het doel van het onderzoek? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van het 
onderzoeksgeneesmiddel ozanezumab (codenaam GSK1223249) te onderzoeken bij 
proefpersonen met ALS. Ongeveer 294 proefpersonen zullen deelnemen aan dit 
onderzoek. 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: Deel A en deel B. Deze informatiebrief gaat 
over deel B, waaraan ongeveer 274 patiënten mee gaan doen. Aan deel A doen 20 
patiënten mee. De gegevens over de veiligheid van het middel van deze 20 patiënten 
worden beoordeeld door een onafhankelijke groep deskundigen. Als de gegevens 
beoordeeld zijn, kunnen de overige patiënten met deel B beginnen. 
U wordt gevraagd om aan deel B mee te doen. 

Wat is ozanezumab? 
Ozanezumab is een eiwit, een zogenoemd monoklonaal antilichaam. Ozanezumab 
vermindert de werking van een lichaamseiwit (Nogo-A). Dit eiwit is mogelijk actief bij 
de verergering van ALS doordat het de zenuwgroei tegengaat. Uit dieronderzoek is 
gebleken dat de zenuwgroei toeneemt als de werking van dit eiwit geremd wordt. Op 
deze manier zou ozanezumab mogelijk kunnen helpen bij de behandeling van ALS. 
Ozanezumab mag nog niet door artsen worden voorgeschreven aan patiënten. Dit is 
het tweede onderzoek met ozanezumab bij patiënten met ALS. In het vorige 
onderzoek kregen 57 ALS patiënten het middel. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen 
opgetreden die verder onderzoek in de weg staan. U kunt meer over de bijwerkingen 
van het middel lezen in het hoofdstukje “Welke bijwerkingen kan ik verwachten in 
dit onderzoek?”. 
Ozanezumab wordt in dit onderzoek elke 2 weken rechtstreeks in een bloedvat 
toegediend via een infuus, meestal in de arm. Een behandeling met een infuus 
duurt ongeveer 1 uur; daarna wordt u nog minimaal 3 uur gecontroleerd. 

Proefpersonennummer:  
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Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
In dit onderzoek wordt ozanezumab vergeleken met een placebo. Een placebo ziet er 
uit als het onderzoeksgeneesmiddel, maar bevat geen werkzame stof. Eén groep 
proefpersonen krijgt ozanezumab en een andere groep krijgt de placebo. De effecten 
(gunstig en ongunstig) van het geneesmiddel worden vergeleken met die van de 
placebo.  
De proefpersonen worden door loting ingedeeld in een van beide behandelgroepen. 
Noch u, noch uw arts heeft hier invloed op. U hebt evenveel kans om ozanezumab 
als om placebo te ontvangen. U en uw onderzoeksarts weten niet welke behandeling 
u geloot hebt. De arts kan dit in geval van nood direct te weten komen. Dit gebeurt 
om de uitslagen van beide groepen goed met elkaar te kunnen vergelijken. 

Wat wordt er van mij verwacht in dit onderzoek? 
De bedoeling is dat u ongeveer 15 maanden meedoet aan dit onderzoek. Gedurende 
deze periode worden er diverse testen gedaan, komt u ongeveer 27 keer naar het 
ziekenhuis, en bespreekt u met de onderzoeksarts eventuele veranderingen in uw 
gezondheid. Sommige testen kunnen vervelend zijn. Voor vragen over de testen en 
procedures van het onderzoek kunt u altijd terecht bij de onderzoeksarts. 
Het is verstandig voor u zelf na te gaan wat de hier beschreven testen en afspraken 
voor u betekenen. Misschien moet u vervoer en begeleiding regelen.  
Tijdens het onderzoek mag u de bepaalde geneesmiddelen niet gebruiken. Daar 
kunnen ook geneesmiddelen bij zijn die u zonder recept kunt halen of vitamines, 
voedingssupplementen en kruiden. De onderzoeksarts bespreekt dit met u. Overleg 
met de onderzoeksarts voordat u begint met nieuwe geneesmiddelen. 
Tijdens het onderzoek gelden de volgende regels: 
• U mag niet tegelijkertijd aan ander geneesmiddelenonderzoek meedoen 
• U mag  geen drugs gebruiken. 
Om erachter te komen of u mee kunt doen aan het onderzoek zijn de volgende 
testen en procedures nodig (zie ook de tabel verderop in deze informatiebrief). 
• Bespreking van uw ziektegeschiedenis en geneesmiddelengebruik. 
• Lichamelijk onderzoek en neurologisch onderzoek, inclusief meting van gewicht, 

lengte, bloeddruk en hartslag. 
• Bloedonderzoek: Tijdens elke bezoek wordt een hoeveelheid bloed van 15-40 ml 

afgenomen voor laboratoriumonderzoek. In totaal wordt er ca. 360 ml bloed 
afgenomen tijdens het onderzoek. Het bloed wordt gebruikt voor onderzoek naar: 
• Uw algehele gezondheid, incl. onderzoek naar hepatitis (leverontsteking) B en 

C. 
• Het afweersysteem van het lichaam. 
• De hoeveelheid onderzoeksmedicatie in uw bloed. Tijdens bezoek 2 en 4 wordt 

2 keer bloed afgenomen: direct voor en direct na het infuus met ozanezumab 
of het placebo. 

• Stoffen die iets kunnen zeggen over uw ziekte en de invloed daarop van de 
onderzoeksmedicatie (biomarkers). 

• Zwangerschapstest: Bij een vrouw die kinderen kan krijgen, wordt een bloed- of 
urinetest gedaan om te zien of zij zwanger is. 
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• ECG (hartfilmpje). Er wordt regelmatig een hartfilmpje gemaakt. 
• Longfunctieonderzoek. 
• Onderzoek naar uw spierkracht. 
• Vragenlijsten: U wordt gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen over uw 

gezondheid en stemming. Daarnaast stelt de onderzoeksarts u een aantal vragen, 
die deze op een vragenlijst invult.  

 

sc
re
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in

g 

onderzoeksbehandeling 

ve
rv

ol
g 

Bezoeknummer 1 2 3 4 5 6 tot 25 *) 26 27 

Tussenruimte (weken) - 4 2 2 2 2 2 12 

Geschatte duur (uren) 3 3 3 4 4 4 3 1 

Onderzoeksgeneesmiddel  X X X X elk bezoek   

Tekenen toestemmings-
verklaring X        

Bespreken:         

• Ziektegeschiedenis X        

• Medicijngebruik  X X X X X elk bezoek X X 

• Klachten X X X X X elk bezoek X X 

Testen:         

• Lichamelijk onderzoek X        

• Neurologisch onderzoek X     bezoek 10, 16, 22 X  

• Bloeddruk, polsslag X X X X X elk bezoek X X 

• Bloedonderzoek X X X X X elk bezoek X X 

• Zwangerschapstest X X  X  alle even bezoeken X X 

• ECG X X X X X alle even bezoeken X X 

• Longfunctie X X    bezoek 10, 16, 22 X  

• Spierkracht  X    bezoek 8, 14, 20 X  

• Invullen vragenlijsten  X X X X elk bezoek X X 
 

*) Dus 19 afzonderlijke bezoeken 
Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling die u krijgt? 
U wordt behandeld met een geneesmiddel dat pas bij een kleine groep proefpersonen 
is onderzocht. U kunt ook een placebo loten. In beide gevallen krijgt u elke 2 weken 
een infuus. U moet vaker naar het ziekenhuis komen dan anders en de bezoeken 
duren vaak ook (veel) langer. Er wordt vaker bloed afgenomen. De hoeveelheid is 
meestal ook groter. De meeste testen/procedures die tijdens deze bezoeken worden 
uitgevoerd, zouden anders ook gedaan worden. Ze gebeuren nu echter vaker. De 
onderzoeksarts kan u hier mee over vertellen. 

Wat zijn de andere mogelijke behandelingen? 
U kunt ervoor kiezen niet mee te doen aan dit onderzoek en door te gaan met de 
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behandeling door uw eigen arts. U kunt er ook voor kiezen om mee te doen aan een 
ander onderzoek of nu geen behandeling te ondergaan. 
Bespreek uw keuze met de onderzoeksarts of uw behandelend arts. 
Welke bijwerkingen kan ik verwachten? 
De onderzoeksmedicatie kan bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw onderzoeksarts 
als u meer wilt weten over de hieronder beschreven bijwerkingen. Bijwerkingen 
kunnen mild, maar ook ernstig zijn. De meeste bijwerkingen gaan over zodra u stopt 
met het onderzoeksgeneesmiddel. Soms blijven ze echter lang bestaan of gaan ze 
nooit meer weg. 
Bijwerkingen van ozanezumab: 
De volgende klachten zijn gemeld tijdens eerder onderzoek met ozanezumab. Omdat 
er nog maar weinig patiënten met het middel zijn behandeld, is het nog onduidelijk 
of deze klachten door ozanezumab zijn veroorzaakt. Het gaat om de volgende 
klachten: vallen, hoofdpijn, bronchitis, misselijkheid, gewrichtspijn, duizeligheid, 
tintelingen, vermoeidheid/zwakte, slapeloosheid, vasthouden van vocht, 
bloeddrukverhoging, verstopping, huiduitslag, urineweginfectie, verhoogd 
suikergehalte in het bloed, spiertrekkingen, snelle hartslag en afwijkende 
leverwaarden in het bloed. 
Ozanezumab kan, net als andere geneesmiddelen, een allergische reactie 
veroorzaken. Deze reacties kunnen snel optreden en ernstig zijn. Tot de 
verschijnselen kunnen behoren: huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, piepende 
ademhaling, duizeligheid en flauwvallen (door verlaging van de bloeddruk), zwelling 
van mond, keel of ogen, snelle pols en zweten. Neem bij dit soort verschijnselen 
direct contact op met de onderzoeksarts of roep andere medische hulp in. Deze 
verschijnselen zijn met een eenvoudig geneesmiddel te verhelpen. 
Er is een kleine kans dat uw lichaam afweercellen gaat maken die ervoor zorgen dat 
ozanezumab minder goed werkt. Uw bloed wordt hier regelmatig op gecontroleerd.  
Ozanezumab kan invloed hebben op de hersenen en zou daarom uw stemming of uw 
gevoelens kunnen beïnvloeden. Dit zou kunnen leiden tot gedachten om uzelf wat 
aan te doen. Tot nu toe is dit niet voorgekomen tijdens het gebruik van ozanezumab. 
Er wordt tijdens onderzoeken regelmatig naar gevraagd. Als u dit soort gedachten, of 
andere verontrustende gedachten krijgt tijdens dit onderzoek, neem dan direct 
contact op met de onderzoeksarts of roep andere medische hulp in. 
Er zijn nog weinig gegevens over het gebruik van ozanezumab samen met andere 
geneesmiddelen, waaronder riluzole. U wordt nauwlettend gecontroleerd op 
eventuele bijwerkingen. 
Er kunnen zich andere bijwerkingen voordoen die nu nog niet bekend zijn. Bepaalde 
klachten kunnen verergeren als ze niet meteen worden behandeld. Neem 
onmiddellijk contact op met de onderzoeksarts als:  
• U zich heel moe voelt of flauw valt. 
• U last hebt van buikpijn of misselijkheid en geen eetlust hebt. 
• U snel blauwe plekken krijgt of als u jeuk krijgt. 
• Uw ogen of huid geel zijn of uw urine donker is; 
• U verward wordt; 
• Uw gezicht gezwollen is, u misselijk bent en minder eetlust hebt. 
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Als u medische problemen krijgt, zoals problemen met uw lever of nieren, of 
onregelmatige hartslag kunnen aanvullende testen in het onderzoekscentrum nodig 
zijn. Het kan zijn dat u moet stoppen met het onderzoeksgeneesmiddel. 
Er kunnen ook bijwerkingen optreden, die nu nog niet bekend zijn. Als er nieuwe 
informatie beschikbaar komt, die van invloed zou kunnen zijn op uw bereidheid 
meer te blijven doen, wordt u daarover ingelicht. 

Hoe zit het met zwangerschap en anticonceptie? 
Het onderzoeksgeneesmiddel kan een negatieve uitwerking hebben op het ongeboren 
kind of het kind dat borstvoeding krijgt. Daarom kunnen vrouwen die zwanger zijn 
of borstvoeding geven niet meedoen. 
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten voorbehoedsmiddelen gebruiken 
zolang ze meedoen aan het onderzoek en in de 4 maanden daarna. Vraag de 
onderzoeksarts welke voorbehoedsmiddelen u het best kunt gebruiken en hoe lang u 
dat moet doen. Sommige methoden zijn misschien niet toegestaan tijdens dit 
onderzoek. Mocht een vrouwelijke deelnemer toch zwanger worden, dan moet de 
onderzoeksarts direct gewaarschuwd worden. Deze blijft graag op de hoogte van het 
verloop van de zwangerschap en de bevalling.  
Mannelijke deelnemers hoeven voor het onderzoek geen speciale 
anticonceptiemaatregelen in acht te nemen. 

Wat zijn voor mij de voor- en nadelen van dit onderzoek? 
U hebt misschien baat bij de onderzoeksbehandeling, maar dat is van tevoren niet te 
voorspellen. U kunt ook een placebo loten. De uitslagen van dit onderzoek kunnen 
bijdragen tot meer kennis, over ALS en de behandeling ervan. Dit kan van voordeel 
zijn voor toekomstige patiënten. 
Nadelen van deelname zijn mogelijke bijwerkingen van de onderzoeksmedicatie 
(waarover nog lang niet alles bekend is), de infusen met de onderzoeksmedicatie, 
meer en langere ziekenhuisbezoeken en de extra testen/procedures tijdens deze 
bezoeken. Dit betekent dat deelname toch een zeker risico op onverwachte 
bijwerkingen met zich meebrengt en dat meedoen een behoorlijke extra belasting 
betekent. 

Wat gebeurt er als ik niet (meer) mee wil of kan doen met het onderzoek? 
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Ook kunt u op elk moment stoppen 
met het onderzoek zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Meer hierover 
kunt u in de brochure van VWS lezen. Als u stopt met het onderzoek en uw 
toestemming voor verdere deelname intrekt, verzoeken wij u contact op nemen met 
het onderzoekscentrum. Alle vóór het moment van stoppen verzamelde gegevens en 
lichaamsmaterialen zullen voor het onderzoek gebruikt worden. 
Als u uw toestemming voor verdere deelname intrekt, worden geen verdere 
onderzoeksgegevens over u verzameld. 
Als u met de onderzoeksmedicatie stopt (bijvoorbeeld vanwege ernstige 
bijwerkingen), maar uw toestemming voor verdere deelname niet intrekt, blijft 
verdere informatie over uw gezondheid belangrijk voor het onderzoek. Wij willen dan 
ook graag op de hoogte blijven van uw gezondheidstoestand. Uw arts belt u na het 
stoppen elke maand op tot 14 maanden na de start van het onderzoek. U wordt dan 
ook gevraagd om telefonisch een aantal vragen uit een vragenlijst te beantwoorden. 
Het kan zijn dat de onderzoeksarts u telefonisch niet kan bereiken. Wij vragen u om 
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toestemming om in dat geval een door u aan te wijzen contactpersoon of uw huisarts 
te bellen om te vragen hoe het met uw gezondheid is. Wij vragen ook om 
toestemming aan deze contactpersoon en aan uw huisarts te geven om deze 
informatie te geven. U kunt dit doen door de toestemmingsverklaring te 
ondertekenen. 
Ben ik verzekerd wanneer ik meedoe aan het onderzoek? 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een wettelijk verplichte verzekering 
afgesloten: zie bijlage 2 voor nadere informatie over de verzekering. 

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding als ik aan dit onderzoek meedoe? 
Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. U ontvangt een reiskosten- en 
lunchvergoeding voor de keren dat u naar het onderzoekscentrum moet komen voor 
een afspraak. De vergoeding geldt ook voor speciaal vervoer. 
Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Uw persoons- en onderzoeksgegevens (inclusief de (uitslagen van) de voor het 
onderzoek afgenomen bloedmonsters) zullen vertrouwelijk worden behandeld en 
veilig worden bewaard. De opdrachtgever van dit onderzoek waarborgt de 
vertrouwelijkheid in overeenstemming met de geldende wetten. 
Indien u deze toestemmingsverklaring ondertekent, gaat u ermee akkoord dat de 
opdrachtgever uw onderzoeksgegevens als volgt mag gebruiken: 
• Ze kunnen worden gecontroleerd door daartoe gemachtigde medewerkers van of 

namens de opdrachtgever, de erkende medisch ethische toetsingscommissie, de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en eventuele buitenlandse overheidsinstanties 
die zich bezighouden met de registratie van geneesmiddelen. Dit wordt gedaan 
om er zeker van te zijn dat het onderzoek correct wordt uitgevoerd.  

• Daarnaast kunnen alleen uw onderzoeksarts en diens medewerkers 
gebruikmaken van persoonlijke informatie (zoals uw naam en adres), en dan 
alleen binnen het kader van dit onderzoek. 

• Uw onderzoeksgegevens krijgen een codenummer. Uw naam en adres zijn hierin 
niet opgenomen. Alleen de onderzoeksarts weet welk nummer bij welke persoon 
hoort.  

• De opdrachtgever ontvangt alleen gecodeerde onderzoeksgegevens. Zij gebruikt 
deze gegevens alleen voor het onderzoek. 

De opdrachtgever kan: 
• Uw gecodeerde gegevens elektronisch bewaren, en analyseren. Dit kan worden 

gedaan door de opdrachtgever zelf of door een derde partij. De opdrachtgever 
verplicht deze derde partij om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en veilig 
te bewaren. 

• Uw gecodeerde gegevens ter beschikking stellen van overheidsinstanties die 
geneesmiddelen goedkeuren. 

• De resultaten van dit onderzoek combineren met die van andere onderzoeken. Dit 
helpt om een beter beeld te krijgen van de risico’s en voordelen van het 
onderzoeksgeneesmiddel en om meer informatie te verkrijgen over uw ziekte. 

• De resultaten van het onderzoek bekend maken in medische tijdschriften, tijdens 
wetenschappelijke bijeenkomsten en op internet om ze aan andere artsen en 
onderzoekers bekend te maken. Uw naam wordt in geen enkele publicatie 
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gebruikt; 
• De gecodeerde gegevens ter beschikking te stellen aan andere bedrijven, 

organisaties of universiteiten voor verder onderzoek. 
Uw onderzoeksgegevens worden tot 15 jaar na afloop van het onderzoek bewaard. 
Alle onderzoeksgegevens kunnen worden opgeslagen en gebruikt in Nederland en in 
elk ander land waar de opdrachtgever actief is. Dit kunnen ook landen zijn waar de 
regels op het gebied van persoonsbescherming minder strikt zijn dan in Nederland 
en de Europese Unie (EU). De opdrachtgever zorgt er echter voor dat uw gegevens te 
allen tijde vertrouwelijk worden behandeld zoals beschreven in deze 
proefpersoneninformatie. U wordt gevraagd om apart toestemming te geven voor het 
gebruik van uw gegevens in landen met minder strikte regels op het gebied van 
persoonsbescherming dan in de EU. 
Een beschrijving van dit klinische onderzoek is te vinden in het GSK-register van 
klinische onderzoeken: http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/ en wordt ook 
opgenomen in registers van klinisch onderzoek in landen waar het onderzoek wordt 
uitgevoerd (voor Nederland is dat op https://toetsingonline.ccmo.nl/ 
ccmo_search.nsf/). 
De opdrachtgever is de eigenaar van de onderzoeksresultaten. De opdrachtgever is 
van plan de resultaten te gebruiken. Dit zou kunnen betekenen dat er patenten 
worden aangevraagd of dat het geneesmiddel in de toekomst aan een ander bedrijf 
wordt verkocht. U ontvangt geen vergoeding als de opdrachtgever mede door dit 
onderzoek winst zou maken. 
Als u de toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt, kunt u niet langer 
meedoen aan het onderzoek. Als dit gebeurt worden uw onderzoeksgegevens en 
monsters die verzameld zijn voordat u gestopt bent, wel gebruikt. 
Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? 
Uw huisarts en behandelend specialisten worden geïnformeerd als u meedoet aan 
dit onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u niet meedoen. 

Wat is “farmacogenetisch” onderzoek en waarom wordt het uitgevoerd?  
U hoeft niet mee te doen aan het farmacogenetisch onderzoek. Als u dat niet wilt, 
kunt u toch aan het hoofdonderzoek meedoen. 
Farmacogenetisch onderzoek bestudeert waarom niet iedereen op dezelfde manier 
reageert op een geneesmiddel. In het laboratorium wordt in uw bloed naar 
verschillen in erfelijk materiaal (genen, DNA). Verschillen in erfelijk materiaal 
zouden mee kunnen bepalen of iemand ALS krijgt en of een geneesmiddel bij iemand 
werkt of bijwerkingen veroorzaakt. 
Er is ongeveer 6 ml bloed nodig voor dit onderzoek. Het bloedmonster wordt niet van 
uw naam, maar van een code voorzien. Het wordt door of namens de opdrachtgever 
geanalyseerd om meer te weten te komen over de behandeling van ALS en om het 
onderzoeksgeneesmiddel of andere geneesmiddelen verder te ontwikkelen 
Na afloop van het onderzoek kan de opdrachtgever uw monster maximaal 15 jaar 
bewaren en gebruiken. Daarna wordt uw monster vernietigd. 
Als u stopt met het farmacogenetische onderzoek, zal uw monster worden vernietigd. 
Resultaten die zijn verkregen voordat u stopt, worden wel gebruikt. 
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Wat levert farmacogenetisch onderzoek mij persoonlijk op? 
U hebt geen voordeel van uw deelname. Dit farmacogenetisch onderzoek kan 
bijdragen tot meer kennis over waarom mensen ALS krijgen of niet allemaal baat 
hebben of bijwerkingen krijgen van ozanezumab. Dit kan mogelijk leiden betere 
behandelingen voor ALS. Mogelijk kan ook voorspeld gaan worden wie goed reageert 
op ozanezumab en wie bijwerkingen kan verwachten.  
Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 
Voor dit onderzoek is toestemming verkregen van de Raad van Bestuur van het UMC 
Utrecht na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC 
Utrecht. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de brochure van VWS.  
Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?  
Voor vragen of zorgen die u hebt met betrekking tot dit onderzoek, kunt u contact 
opnemen met de onderzoeksarts.  
Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u 
terecht bij een onafhankelijke arts. 
De contactgegevens vindt u in bijlage 1. 
Als u denkt dat u letsel heeft opgelopen door uw deelname aan dit onderzoek kunt u 
direct contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Ook kunt u eerst contact 
opnemen met de onderzoeksarts. 
Hoe te handelen bij klachten? 
Als u klachten heeft kunt u dit melden aan de onderzoeker of aan uw behandelend 
arts. Mocht u ontevreden zijn over de gang van zaken bij het onderzoek en een 
klacht willen indienen dan kunt u contact opnemen met Patiëntenservice. Dit is 
bereikbaar via tel. 088-7558850.  
 
Met vriendelijke groeten, prof. dr. L.H. van den Berg, neuroloog 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 
NOG112264: Fase II onderzoek met ozanezumab (GSK1223249) in vergelijking met 

placebo bij de behandeling van amyotrofische lateraal sclerose (ALS) (deel B) 
Ondergetekende verklaart hierbij dat: 

• Ik heb de proefpersoneninformatie en de informatiebrochure van VWS 
gelezen en het onderzoek is in begrijpelijke taal aan mij uitgelegd.  

• Ik heb al mijn vragen kunnen stellen. Ik ben tevreden met de antwoorden.  

• Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik mee wil doen. 

• Ik geef toestemming voor inzage van mijn medische en persoonlijke 
informatie door het onderzoekspersoneel, daartoe gemachtigde 
medewerkers van of namens de opdrachtgever, de erkende medisch 
ethische toetsingscommissie, auditors, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en eventuele buitenlandse overheidsinstanties die zich 
bezighouden met de registratie van geneesmiddelen. 

• Ik weet dat ik op elk moment met het onderzoek kan stoppen zonder 
daarvoor een reden te geven.  

• Ik weet dat de onderzoeksarts mij op elk moment kan vragen om te 
stoppen met het onderzoek. 

• Ik weet dat ik niet aan een ander onderzoek kan deelnemen tijdens mijn 
deelname aan dit onderzoek. 

• Ik geef toestemming dat mijn huisarts en eventuele behandelend specialist 
op de hoogte worden gebracht van mijn deelname aan dit onderzoek. 

• Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens te bewaren tot 15 jaar 
na afloop van het onderzoek. 

• Ik geef toestemming om mijn gecodeerde onderzoeksgegevens te gebruiken 
in landen waar de bescherming van de persoonsgegevens minder strikt is 
dan in de EU. 

• Ik geef toestemming om, als ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen 
met een door mij opgegeven contactpersoon of met mijn huisarts. Ik geef 
deze personen toestemming om de onderzoeksarts of een van diens 
medewerkers te informeren over mijn gezondheidstoestand van dat 
moment.  

• Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. 

In te vullen door de proefpersoon: 

Handtekening proefpersoon:…………………………………… 

Naam proefpersoon:………………………………. Datum:……………………. 

------------------------------------------------------------------- 
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In te vullen door de onderzoeksstaf: 
Ondergetekende verklaart hierbij: 

• Ik heb de informatiebrochure overhandigd en ik heb de informatie 
doorgesproken met de proefpersoon.  

• Ik heb de proefpersoneninformatie met de toestemmingsverklaring 
gegeven en ik heb het onderzoek uitgelegd en uitgelegd wat er met de 
bloedmonsters  zal gebeuren. 

• Ik heb de proefpersoon de gelegenheid gegeven om vragen te stellen en ik 
heb deze vragen beantwoord.  

• Ik heb de proefpersoon voldoende tijd gegeven om te beslissen over 
deelname aan het onderzoek. Ik heb ook uitgelegd dat er altijd overlegd 
kan worden met anderen voordat een beslissing over deelname wordt 
genomen.   

• Een kopie van deze proefpersoneninformatie met toestemmings-verklaring 
is aan de proefpersoon gegeven.  

 
In te vullen door het lid onderzoeksstaf: 

Handtekening lid onderzoeksstaf:…………………………………… 

Naam:…………………………………     Datum:……………………. 

Indien van toepassing:  
In te vullen door een tweede lid onderzoeksstaf: 

Handtekening lid onderzoeksstaf:…………………………………… 

Naam:…………………………………     Datum:……………………. 

Proefpersoon en lid van de onderzoekstaf ondertekenen tweemaal een toestemmingsverklaring. Eén exemplaar 
(plus informatiebrief) is voor de proefpersoon; het andere volledige exemplaar wordt in het onderzoekcentrum 
bewaard 
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TOESTEMMINGSVERKLARING FARMACOGENETISCH ONDERZOEK 
 NOG112264: Fase II onderzoek met ozanezumab (GSK1223249) in vergelijking met placebo 

bij de behandeling van amyotrofische lateraal sclerose (ALS) (deel B) 
Ondergetekende verklaart hierbij dat: 

• Ik heb de proefpersoneninformatie gelezen en het farmacogenetisch onderzoek 
is aan mij uitgelegd in begrijpelijke taal.  

• Ik heb al mijn vragen kunnen stellen. Ik ben tevreden met de antwoorden.  

• Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen. 

• Ik neem vrijwillig deel aan het farmacogenetisch onderzoek beschreven in deze 
proefpersoneninformatie door het afstaan van een farmacogenetisch monster.  

• Ik geef toestemming voor de opslag van het bloedmonster tot 15 jaar na afloop 
van het onderzoek en voor het gebruik ervan, zoals beschreven in de 
proefpersoneninformatie.  

In te vullen door de proefpersoon: 

Handtekening proefpersoon:…………………………………… 

Naam:……………………………….  Datum:……………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In te vullen door de onderzoeksstaf: 
Ik verklaar dat ik deze substudie heb uitgelegd aan bovengenoemde proefpersoon 
en dat ik alle vragen naar beste weten heb beantwoord. 
In te vullen door het lid onderzoekstaf: 

Handtekening lid onderzoekstaf:…………………………………… 

Naam lid onderzoekstaf:…………………………………     Datum:……………………. 

Indien van toepassing:  
In te vullen door een tweede lid onderzoekstaf: 

Handtekening lid onderzoekstaf:…………………………………… 

Naam lid onderzoekstaf:…………………………………     Datum:……………………. 

Proefpersoon en lid van de onderzoekstaf ondertekenen tweemaal een toestemmingsverklaring. Eén exemplaar (plus 
informatiebrief) is voor de proefpersoon; het andere volledige exemplaar wordt in het onderzoekcentrum bewaard.  
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Bijlagen: 
1. Contactgegevens 
2. Verzekering voor proefpersonen 
3. Brochure ministerie van VWS 
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Bijlage 1: Contactgegevens 

Onderzoeksarts: Prof. dr. L.H. van den Berg, neuroloog 
Naam onderzoekscentrum: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht 
Telefoonnummer: 088-7554302 (Inge van Beilen-Wisselink, onderzoeks-
verpleegkundige) 
Telefoonnummer in spoedgevallen buiten kantooruren (vragen naar de 
dienstdoende neuroloog): 088-7555555 
Emailadres onderzoeksarts: M.G.Ram@umcutrecht.nl 
 
Onafhankelijk arts: Dr. A.F.J.E. Vrancken, neuroloog 
Locatie onafhankelijk arts UMC Utrecht 
Telefoonnummer onafhankelijk arts: 088-7551881 
Emailadres onafhankelijk arts: a.f.j.e.vrancken@umcutrecht.nl 
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Bijlage 2: Verzekering voor proefpersonen 
Voor de proefpersonen aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze 
verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan 
het onderzoek, en die zich gedurende de deelname aan het onderzoek 
openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de deelname aan het 
onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze 
bij de verzekeraar is gemeld.  

De verzekering biedt een maximum dekking van € 450.000,- per proefpersoon, 
€ 3.500.000,- voor het gehele onderzoek, en € 5.000.000,- per jaar voor alle 
onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en 
kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Dit is opgenomen in het 
Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met 
mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl. 

Voor deze verzekering geldt een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet: 
• schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg 

zeker was dat deze zich zou voordoen; 
• schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het 

onderzoek had deelgenomen; 
• schade die het gevolg is van het niet of niet volledig nakomen van 

aanwijzingen of instructies; 
• schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het 

onderzoek op u of uw nakomeling; 
• schade die, bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden, het gevolg is 

van één van deze behandelmethoden; 
• bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: 

schade die het gevolg is van het niet verbeteren of van het verslechteren van 
deze gezondheidsproblemen. 

In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar. 
Naam verzekeraar:  ACE European Group Limited  
Adres verzekeraar: Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam 
Telefoon:   010-2893579 
Faxnummer:  010-2893599 

• Bij het melden van een schade zijn onderstaande gegevens van belang: 
• de titel van het onderzoek: NOG112264: Fase II onderzoek met ozanezumab 

(GSK1223249) in vergelijking met placebo bij de behandeling van 
amyotrofische lateraal sclerose (ALS) 

• het protocolnummer: NOG112264 
• uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) zodat de verzekeraar 

u kan bereiken voor nadere informatie; 
• de naam van de onderzoeksarts en, indien van toepassing, de naam van het 

onderzoekcentrum. 
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