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Appendix 1A   

MET : Herevaluatie van het perioperatief cardiaal risico (MET-REPAIR):  

een prospectief multicenter onderzoek 

MET: Reevaluation for Perioperative Cardiac Risk (MET-REPAIR):  

a prospective, multicentre cohort study 

Informatieformulier voor patiënten 

 
 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een onderzoek dat gesteund wordt door de Europese 
Vereniging voor Anesthesiologie (ESA). 

 

Wij vragen u vriendelijk om deze informatie aandachtig te lezen vóór u besluit om wel of niet 
deel te nemen aan dit onderzoek. 

 
 

Beschrijving van het onderzoek 

In heel Europa worden patiënten die een operatie zullen ondergaan gevraagd om een 
inschatting te maken van hun lichamelijke conditie om te bepalen of aanvullende 
hartonderzoeken nodig zijn vóór de operatie.  

Dit doen we omdat er in het algemeen een duidelijk verband bestaat tussen de lichamelijke 
conditie en het optreden van hartproblemen op latere leeftijd. Echter, bij operatiepatiënten 
is niet goed onderzocht wat het verband is tussen de lichamelijke conditie en het optreden 
van complicaties aan het hart rondom een operatie.  

 

Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft als doel om de volgende vraag te beantwoorden : Wat is het verband 
tussen de lichamelijke conditie, ingeschat aan de hand van een vragenlijst, en het optreden 
van hartproblemen tijdens en na een operatie?  De kennis die met dit onderzoek zal worden 
opgedaan, zal artsen helpen om in te schatten of het nodig is om aanvullend hartonderzoek 
te doen vóór een operatie.  

 

Wat houdt uw deelname aan dit onderzoek in? 
Als u besluit om aan dit onderzoek deel te nemen: 

1) zullen we u vragen om een vragenlijst van 2 bladzijden in te vullen om uw lichamelijke 
conditie in te schatten; 

2) zullen we gegevens verzamelen uit uw medisch dossier over uw gezondheidstoestand 
vóór de operatie, specifiek over uw hart en bloedvaten; 

3) zullen we op basis van de gegevens uit uw medisch dossier registreren of er 
complicaties zijn opgetreden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis; 

4) zal er 30 dagen na de operatie contact met u worden opgenomen door een 
onderzoeksmedewerker (telefonisch of per email) om te informeren naar uw 
gezondheidstoestand, en kan er gevraagd worden naar aanvullende informatie van uw  
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behandelend arts. 
 

Deelname aan het onderzoek zal uw medische zorg op geen enkele manier beïnvloeden; er 
zullen geen aanvullende behandelingen of onderzoeken plaatsvinden.    
Als u besluit om niet aan dit onderzoek deel te nemen, heeft dit ook geen enkele invloed op 
uw behandeling of zorg.  

 

Terugtrekking uit het onderzoek 

Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek, kunt u zich op elk moment uit het onderzoek 
terugtrekken, zonder dat dit invloed heeft op uw medische zorg, en zonder dat u hiervoor een 
reden hoeft op te geven.  Als u besluit om zich uit het onderzoek terug te trekken, zullen er 
geen verdere gegevens verzameld worden.  De reeds verzamelde gecodeerde gegevens 
(gecodeerd aan de hand een nummer) zullen geanonimiseerd worden. Deze geanonimiseerde 
gegevens kunnen wel gebruikt worden voor analyse. 

 

Privacy en gebruik van informatie uit het medisch dossier 
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, zal het nodig zijn om uw medisch dossier in te zien 
en om sommige gegevens hieruit te verzamelen.  Met uw toestemming  om deel te nemen 
aan dit onderzoek kunnen de onderzoeksmedewerkers de gegevens uit uw medisch dossier 
op volgende manier inzien en verwerken : 

 

 Alle deelnemers aan het onderzoek krijgen een identificatienummer (code).  De 
koppeling tussen het identificatienummer en uw persoon zal als vertrouwelijke 
informatie worden opgeslagen in een afgesloten ruimte in uw ziekenhuis die alleen 
toegankelijk is voor bevoegd personeel. 

 De geanonimiseerde gegevens, die alleen voorzien zijn van een nummer en niet naar 
een persoon herleidbaar zijn, zullen worden opgeslagen in een centrale 
geautomatiseerde database, die beschermd wordt door persoonlijke en 
vertrouwelijke gebruikersnamen en wachtwoorden.  In deze centrale database zullen 
geen persoonlijke identificatiegegevens opgeslagen worden.   

 Ten behoeve van controle van de onderzoeksprocedures of –gegevens zal aan de 
Europese Vereniging van Anesthesiologie (ESA), de nationaal coördinerende 
onderzoekers, leden van de Commissie voor Medische Ethiek of bevoegde instanties 
rechtstreeks toegang worden verleend tot alle onderzoeksdocumenten, met inbegrip 
van identificatiegegevens.  Dit zal alleen gebeuren met strikte inachtneming van de 
nationale wetgeving en de internationale richtlijnen voor “Good Clinical Practice”. 

 
 
Publicatie van de studieresultaten 
De geanonimiseerde onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden op medische 
congressen en gepubliceerd worden in medische tijdschriften.  Alle deelnemende centra en 
onderzoekers zullen genoemd worden in de publicatie en zullen u op uw vraag een kopie van 
het artikel kunnen bezorgen.  

 

Tot slot willen we graag benadrukken dat dit toestemmingsformulier alleen betrekking heeft op 
uw deelname aan dit onderzoek. 
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Met  vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: 

 

Uw onderzoeker:  Telefoon:   
 

Onderzoeksmedewerker :  Telefoon:   
 

 

Hartelijk dank voor het lezen van deze informatiebrief. 

 

 Datum   
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Appendix 1B 
 

MET : Herevaluatie van het perioperatief cardiaal risico (MET-REPAIR):  

een prospectief multicenter onderzoek 

MET: Reevaluation for Perioperative Cardiac Risk (MET-REPAIR):  

a prospective, multicenter study 

Toestemmingsformulier 

 
 

Centrum nummer: M_ _ _ - _ _ _ 

Studie Nummer:  

Patiënt nummer voor deze studie: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Naam plaatselijke onderzoekscoördinator :    
 
 

           

1.       Ik bevestig dat ik de informatiebrief (Versie 1.0, 07 Feb 2017) over 

bovengenoemde studie heb gelezen en begrepen.  Ik heb voldoende tijd gehad om 

deelname te overwegen. Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en mijn 

vragen zijn voldoende beantwoord.  

2. Ik begrijp dat mijn deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is en dat ik te 

allen tijde mijn deelname kan stoppen zonder opgave van reden, en zonder dat dat 

gevolgen heeft voor mijn medische zorg of wettelijke rechten. 

3. Ik begrijp dat mijn gegevens ter plaatse zullen worden opgeslagen in 

gecodeerde vorm en in de centrale database in geanonimiseerde vorm. 

4. Ik begrijp dat indien nodig relevante delen van mijn medisch dossier en 

gegevens ten behoeve van het onderzoek kunnen worden ingezien door personen 

van de Europese Vereniging van Anesthesiologie (ESA), de Commissie voor Medische 

Ethiek of bevoegde instanties. Hierbij geef ik deze personen toestemming om mijn 

medisch dossier in te zien.  

5. Ik stem er mee in dat mijn huisarts kan worden geïnformeerd over mijn 

deelname aan dit onderzoek. 

6. Ik stem er mee in om deel te nemen aan bovengenoemd onderzoek. 

 
 

 
 

Naam van de patient Datum Handtekening 
 
 

 

Naam van de persoon die  Datum Handtekening 

consent verkrijgt   
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Graag initialen in elk vakje 


