
 

 

- Informatiebrief - 

Gebruik medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U wordt binnenkort of u bent onlangs geopereerd aan uw blinde darm of galblaas. In het Tergooi zijn 

we niet enkel betrokken bij de behandeling van patiënten, maar proberen we ook de toekomstige zorg 

te verbeteren door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om de huidige zorg rondom een 

operatie aan de blinde darm of galblaas te evalueren, zouden wij graag een beperkt aantal van uw 

medische gegevens willen gebruiken voor een grootschalig medisch wetenschappelijk onderzoek dat 

in meer dan 50 ziekenhuizen in Nederland wordt uitgevoerd en wordt gecoördineerd door het 

Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens als uw 

leeftijd, precieze diagnose en de behandeling.  

 

Hiervoor maken wij enkel gebruik van gegevens die al bekend zijn in het Tergooi; u hoeft geen 

nieuwe gegevens te verstrekken of extra onderzoeken te ondergaan. Uw privacy wordt hierbij strikt 

gegarandeerd; de gegevens zullen worden verzameld door twee arts-assistenten van de afdeling 

Chirurgie, die een geheimhoudingsplicht hebben (medisch beroepsgeheim). Nadat de gegevens uit 

het patiëntendossier zijn overgenomen, zullen deze van direct identificerende kenmerken worden 

ontdaan. Zo zal er geen gebruik worden gemaakt van uw naam, geboortedatum en adresgegevens. 

Vervolgens worden de gegevens gedeeld met de onderzoeksgroep in het AMC, die de gegevens uit 

alle ziekenhuizen verzamelt in een centrale onderzoeksdatabase. In deze database, en ook wanneer er 

wetenschappelijke artikelen gepubliceerd worden, zijn uw gegevens niet tot uw persoon herleidbaar.  

 

Indien u of uw wettelijk vertegenwoordiger bezwaar heeft tegen het hergebruik van uw medische 

gegevens voor dit onderzoek, kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger binnen vier weken na 

ontvangst van deze brief bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar 

secretariaatchirurgie@tergooi.nl. Vermeld hierin duidelijk uw naam en geboortedatum en dat het om 

het onderzoek naar de blinde darm en galblaas gaat. Wanneer u of uw wettelijk vertegenwoordiger 

bezwaar aantekent, zullen wij uw gegevens niet hergebruiken voor het onderzoek. Als wij niet 

binnen 4 weken na de operatie uw bezwaar ontvangen, gaan wij ervan uit dat we toestemming 

hebben om uw gegevens anoniem te gebruiken. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de 

lokale hoofdonderzoeker, dr. A.A.W. van Geloven, via telefoonnummer 088 753 24 71.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw eventuele bijdrage aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
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