Titel van de studie: Impact van klinische begeleiding en point-of-care CRP bij kinderen: het ARON-project
Opdrachtgever: UZ Leuven/ KU Leuven
Onderzoeksinstelling: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
Comité voor Medische Ethiek: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (enkel advies) en Commissie voor
medische ethiek van UZA/UA, UZ/UGent, VUB, UCLouvain (lokaal ethische comités die hebben deelgenomen aan
het goedkeuringsproces)
Lokale arts-onderzoekers: __________________________________________________________
I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen
Inleiding
Uw kind wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een klinische studie ter evaluatie van een beslisboom voor de
behandeling van uw zieke kind.
De opdrachtgever en arts-onderzoeker hopen dat dit voordelen biedt voor de behandeling van patiënten die
getroffen zijn door ziekte net zoals uw kind. Er is evenwel geen enkele garantie dat de deelname van uw kind aan
deze studie voor uw kind voordeel zal opleveren.
Voordat u en uw kind beslissen over deelname aan deze studie willen we u en uw kind wat meer informatie
geven over wat dit betekent op organisatorisch vlak en wat de eventuele voordelen en risico's voor uw kind zijn.
Zo kan u een beslissing nemen op basis van de juiste informatie. Dit wordt "geïnformeerde toestemming"
genoemd.
Wij vragen u de volgende pagina’s met informatie aandachtig te lezen. Hebt u vragen, dan kan u terecht bij de
arts-onderzoeker of zijn of haar vertegenwoordiger. Dit document bestaat uit 3 delen: essentiële informatie die
u nodig heeft voor het nemen van uw beslissing, uw schriftelijke toestemming en bijlagen waarin u meer details
terugvindt over bepaalde onderdelen van de basisinformatie.
Als uw kind aan deze klinische studie deelneemt, dient u het volgende te weten:








Deze klinische studie werd opgestart na evaluatie door meerdere ethische comités.
De deelname van uw kind is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor deelname
is uw ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u de arts-onderzoeker laten weten
dat u de deelname van uw kind wilt stopzetten. Het kan nuttig zijn voor de onderzoekers te weten waarom
u de deelname wilt stopzetten, maar u heeft het recht de reden niet te vermelden. De beslissing om al dan
niet (verder) deel te nemen zal geen enkele negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de zorgen noch
op de relatie met de behandelende arts(en).
De gegevens die in het kader van de deelname van uw kind worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij de
publicatie van de resultaten is anonimiteit verzekerd.
Er worden geen kosten aangerekend voor specifieke behandelingen, bezoeken/consultaties, onderzoeken
in het kader van deze studie.
Er is een verzekering afgesloten voor het geval dat uw kind schade zou oplopen in het kader van zijn of haar
deelname aan deze studie.
Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de arts-onderzoeker of een medewerker
van zijn of haar team.

Aanvullende informatie over “Rechten van de deelnemer aan een klinische studie” vindt u op pagina 5.
Doelstelling en beschrijving van het studieprotocol
Wij nodigen uw kind uit om deel te nemen aan een klinische studie. Het doel van de studie is een beslisboom te
testen die artsen nauwkeurig kan adviseren wanneer antibiotica niet nodig zijn. Deze studie beoogt ongeveer
6111 acuut zieke kinderen van 6 maanden tot 12 jaar te rekruteren, allemaal in België.
De beslisboom combineert verschillende elementen, waaronder een vingerpriktest voor een inflammatie merker
(genaamd C-reactief proteïne of CRP). Uw arts voert deze test uit tijdens de raadpleging (zie onderstaande tabel
voor meer details). In een eerdere studie werd de beslisboom om te laten zien wanneer antibiotica niet nodig
zijn, gevalideerd. Nu willen we met deze grote studie bevestigen dat de arts veilig advies kan geven wanneer
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antibiotica niet voorgeschreven hoeven te worden, in vergelijking met de arts die op de gebruikelijke manier
beslist (zonder het extra advies van de beslisboom).
Dit is een gerandomiseerde studie die de beslisboom vergelijkt met de huidige standaardzorg. Dat wil zeggen dat
de dokterspraktijken die meedoen willekeurig worden verdeeld over 2 groepen: in één groep zal het resultaat
van de beslisboom de arts adviseren wanneer antibiotica niet nodig zijn (interventiegroep), in de andere groep
zal de arts op de gebruikelijke manier beslissen of uw kind antibiotica nodig heeft (controlegroep).
Nadien vragen wij om een digitaal dagboekje in te vullen onder de vorm van een applicatie op een smartphone.
De arts van uw kind zal nog bijkomende informatie verzamelen tot 30 dagen na het consult om zo het verloop
van de ziekte in de tijd te documenteren.
Verloop van de studie
De deelname van uw kind aan de studie neemt maximaal 30 dagen in beslag.
De studie vereist een aantal bijkomende procedures vereist (meer informatie in bijlage pagina 5). Uw artsonderzoeker kan u vertellen of uw kind in de interventiegroep of in de controlegroep zit. Indien u besluit dat uw
kind mag deelnemen aan de studie en uw kind aan alle voorwaarden voor deelname voldoet, zal uw kind
onderstaande testen en onderzoeken doorlopen, afhankelijk van de toegewezen groep:
Test of actie
Beslisboom
(enkel
in
de
interventiegroep)
CRP sneltest (enkel
in
de
interventiegroep)

Veiligheidsadvies
(enkel
in
de
interventiegroep)
Dagboekje

Verzameling
gegevens

Uitleg
Aan de hand van een beslisboom op basis van tekens en
symptomen krijgt de arts bijkomende info om zijn beleid
op te bepalen.
Daarnaast krijgt uw kind ook een vingerprik voor de
sneltest van het CRP. Met 1 druppel bloed wordt het CRPgehalte bepaald, het resultaat is beschikbaar na 4
minuten. Het CRP-gehalte geeft een aanwijzing over de
aanwezigheid van een inflammatie of ontsteking in het
lichaam.
U krijgt tijdens het consult een boekje mee met info over
uw ziek kind, alarmsignalen en wat te doen wanneer deze
alarmsignalen zich voordoen.
We vragen u dagelijks 5 minuten van uw tijd om via een
app in te geven hoe ziek uw kind is, of hij/zijn medicatie
heeft genomen en of een dokter werd geconsulteerd.

De arts-onderzoeker verzamelt gegevens over de
identiteit uw kind en medische informatie waaronder
klinische
tekens
en
symptomen,
medicatie,
doorverwijzing, extra onderzoeken (datastromen worden
gescheiden).
De arts-onderzoeker verzamelt relevante medische
gegevens, zoals medicatie, hospitalisatie, herconsultatie
en extra onderzoeken.

Verzameling
gegevens

Tijdsindicatie
Tijdens de consultatie

Tijdens de consultatie

Tijdens de consultatie

We vragen dit te doen na
het consult tot wanneer
het kind beter is tot
maximaal 30 dagen na
deelname aan de studie.
Tijdens de consultatie

De arts-onderzoeker vult
het follow-up formulier
in minstens 30 dagen na
de consultatie.

Risico's en ongemakken
Voor kinderen in de interventiegroep: door mee te doen aan de studie krijgt uw kind misschien een vingerprik.
Dit gebeurde ook bij onze vorige studie, en onze ervaring leert ons dat dit gedurende een korte tijd matig tot
weinig pijn veroorzaakt bij kinderen. Aan de vingerprik zijn geen andere risico’s verbonden.
Voor ouders van alle deelnemende kinderen: tot het kind genezen is, vragen we per dag 5 minuten van uw tijd
om een dagboekje in te vullen via een app.
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Voordelen
De informatie die dankzij dit onderzoek verkregen wordt, kan bijdragen tot een betere kennis van het gebruik
van deze beslisboom voor de behandeling van infectieziektes bij toekomstige patiënten.
Er is geen vergoeding voorzien voor uw kind voor deelname aan deze studie.
Stopzetting van de deelname
De deelname van uw kind is vrijwillig. U of uw kind hebben het recht om de deelname aan de studie om eender
welke reden en zonder opgave van redenen stop te zetten. Wel kan het voor de arts-onderzoeker en de
opdrachtgever nuttig zijn om te weten of u of uw kind zich terugtrekken omdat de aan de studiebehandeling
verbonden beperkingen te zwaar zijn.
Het is ook mogelijk dat de arts-onderzoeker de deelname van uw kind aan de studie stopzet omdat hij/zij van
mening is dat dit beter is voor de gezondheid van uw kind of omdat hij/zij vaststelt dat u zich niet aan de
voorschriften voor deelname houdt.
Ook gebeurt het soms dat de bevoegde nationale of internationale autoriteiten, de ethische comités die
aanvankelijk goedkeuring hadden gegeven voor de studie of de opdrachtgever de studie stopzetten omdat uit
de verzamelde informatie blijkt dat de interventie niet werkt (de gezondheid van de deelnemers verbetert niet
voldoende) of dat de onderzochte interventie meer of ernstigere bijwerkingen veroorzaakt dan verwacht of voor
een andere reden.
Behandeling na stopzetting van de studie
In alle situaties waarbij de deelname aan de studie wordt stopgezet, maar ook wanneer de studie volgens
planning is afgerond, zal uw arts-onderzoeker de gezondheid van uw kind onderzoeken en uw kind de beste
behandeling die beschikbaar is voorschrijven.
Biologische stalen die tijdens de studie worden afgenomen
De opdrachtgever van de studie verbindt zich ertoe dat de stalen uitsluitend gebruikt zullen worden in de context
vermeld in de rubriek "Verloop van de klinische studie" en de bijbehorende bijlagen.
Indien uw kind aan deze studie deelneemt, vragen wij u het volgende:


Ten volle mee te werken voor een correct verloop van de studie.



Geen informatie te verzwijgen over de gezondheidstoestand van uw kind, de geneesmiddelen die uw kind
gebruikt of de symptomen die uw kind ervaart.

Contact
Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact
opnemen met de arts-onderzoeker (uw huisarts of pediater) of een medewerker van zijn/haar studieteam. De
gegevens kan u vooraan dit formulier vinden.
In geval van niet-dringende medische problemen, neemt u contact op met uw huisarts of buiten de werkuren
met de wachtdienst. In geval van dringende medische problemen, doet u hetzelfde of contacteert u een
spoedgevallendienst of belt u het nummer 112.
Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met de
ombudsdienst in uw ziekenhuis op het telefoonnummer: 016 34 48 18. Indien nodig kan de ombudsdienst u in
contact brengen met het Ethisch Comité.
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Titel van de studie: Impact van klinische begeleiding en point-of-care CRP bij kinderen: het ARON-project
II Geïnformeerde toestemming
Deelnemer
Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen en risico’s van de
studie en dat ik weet wat van mij en mijn kind wordt verwacht. Ik heb kennisgenomen van het
informatiedocument en de bijlagen ervan.
Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals mijn arts of een
familielid, te praten.
Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord gekregen op mijn vragen.
Ik begrijp dat de deelname van mijn kind aan deze studie vrijwillig is en dat ik of mijn kind vrij is deelname aan
deze studie stop te zetten zonder dat dit de relatie schaadt met het therapeutisch team dat instaat voor de
gezondheid van mijn kind.
Ik begrijp dat er tijdens deelname van mijn kind aan deze studie gegevens over mijn kind zullen worden
verzameld en dat de arts-onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekeren
overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving ter zake. Ik begrijp dat het deze studie het algemeen belang
dient en de verwerking van de persoonsgegevens van mijn kind noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze
studie.
Ik ga ermee akkoord dat mijn arts en andere specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van mijn kind op
de hoogte worden gesteld van zijn/haar deelname aan deze klinische studie.
Ik heb een exemplaar ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde toestemming.
Naam en voornaam van het kind
_______________________________________
Naam, voornaam, datum en handtekening van de ouder(s)
________________________________________________________________________________
Arts-onderzoeker
Ik, ondergetekende ______________________________________, arts-onderzoeker, verklaar de benodigde
informatie inzake deze studie mondeling te hebben verstrekt evenals een exemplaar van het
informatiedocument aan de deelnemer te hebben gegeven.
Ik bevestig dat geen enkele druk op de deelnemer werd uitgeoefend om hem/haar te doen toestemmen tot
deelname aan de studie en ik ben bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden.
Ik bevestig dat ik werk in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de laatste versie van de
"Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk" en de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake experimenten
op de menselijke persoon.

__________________________________
Naam, Voornaam, Datum en handtekening van de arts-onderzoeker en stempel met adres
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Titel van de studie: Impact van klinische begeleiding en point-of-care CRP bij kinderen: het ARON-project
III Aanvullende informatie
1. Aanvullende informatie over de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan de studie
Risico's in verband met de klinische onderzoeksprocedures
De bloedafname (ongeveer 1 druppel bloed), die nodig is voor de analyse van het CRP-gehalte, kan (in zeldzame
gevallen) pijn, bloedingen, bloeduitstortingen of een lokale infectie op de plek van bloedafname veroorzaken.
Het personeel dat de bloedafname uitvoert, zal alles in het werk stellen om deze ongemakken te beperken.
2. Aanvullende informatie over de bescherming en de rechten van deelnemers aan een klinische studie
Ethische comités
Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité (Ethische commissie onderzoek UZ/KU
Leuven) dat een gunstig advies heeft uitgebracht na raadpleging van de Ethische Comités van elk centrum waarin
deze studie zal worden uitgevoerd. De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies
deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als patiënt en als deelnemer aan een studie
gerespecteerd worden, of - uitgaande van de huidige kennis - de balans tussen risico's en voordelen gunstig is
voor de deelnemers, of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is.
Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004.
U dient het positief advies van de Ethische Comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te
nemen aan deze studie.
Vrijwillige deelname
Aarzel niet om alle vragen te stellen die bij u opkomen voordat u tekent. Neem de tijd om erover te praten met
een vertrouwenspersoon indien u dat wenst.
U en uw kind hebben het recht om niet deel te nemen aan deze studie of met deze studie te stoppen, zonder dat
u hiervoor een reden hoeft te geven, zelfs al heeft u eerder toegestemd om aan deze studie deel te nemen. Uw
beslissing zal in geen geval uw relatie met de arts-onderzoeker beïnvloeden, noch de kwaliteit van de verdere
verzorging van uw kind.
Als u aanvaardt dat uw kind aan deze studie deelneemt, ondertekent u het toestemmingsformulier. De artsonderzoeker zal dit formulier ook ondertekenen en zal zo bevestigen dat hij u en uw kind de noodzakelijke
informatie over deze studie heeft gegeven. U zal het voor u bestemde exemplaar ontvangen. Voor uw veiligheid
is het wel aanbevolen om de arts-onderzoeker op de hoogte te stellen indien u of uw kind besluit de deelname
aan de studie stop te zetten.
Kosten in verband met uw deelname
De opdrachtgever heeft voor deze studie een financiering aangevraagd en verkregen bij het Federaal
Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE). Zo kunnen we de arts-onderzoekers en hun teams vergoeden voor
de tijd die ze aan de studie besteden en voor alle onderzoeken die in het kader van deze studie gebeuren.
Indien u en uw kind besluiten om aan deze studie deel te nemen, brengt dit dus geen bijkomende kosten met
zich mee voor u of voor uw verzekeringsmaatschappij. Alleen kosten in verband met gebruikelijke medische
prestaties in de klinische situatie van uw kind kunnen u aangerekend worden.
Vertrouwelijkheidsgarantie
De deelname van uw kind aan de studie betekent dat de arts-onderzoeker gegevens over uw kind verzamelt en
dat de opdrachtgever van de studie die gebruikt voor onderzoek en in het kader van wetenschappelijke en
medische publicaties.
De verwerking van de persoonsgegevens van uw kind is noodzakelijk om de wetenschappelijke
onderzoeksdoeleinden zoals hierin beschreven te kunnen realiseren. Het uitvoeren van academisch onderzoek
behoort tot wettelijke opdrachten van KU Leuven als opdrachtgever. Als universiteit dient KU Leuven immers
wetenschap en onderwijs in het algemeen belang te ondersteunen. KU Leuven verduidelijkt u graag dat zij in het
kader van dit onderzoek de persoonsgegevens van uw kind zal verwerken. Deze verwerking is wettelijk
toegelaten, doordat ze noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek dat KU Leuven voert in het algemeen
belang. Daarnaast is KU Leuven onderhevig aan specifieke wettelijke verplichtingen die de verwerking van de
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gegevens van uw kind mogelijks noodzakelijk maken in het kader van veiligheidsrapportering (zoals bijvoorbeeld
het melden van bijwerkingen aan toezichthoudende overheidsinstanties). KU Leuven is de
verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van uw kind.
De gegevens van uw kind zullen worden verwerkt overeenkomstig de
- Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (van kracht
sinds 25 mei 2018)
- Belische Privacywet van 30 juli 2018 (gepubliceerd op 5 september 2018) betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
- Belgische Wet van de Patiëntenrechten van 22 augustus 2002.
U hebt het recht om aan de arts-onderzoeker te vragen welke gegevens hij/zij over uw kind heeft verzameld en
waarvoor ze gebruikt worden in het kader van de studie. Deze gegevens hebben betrekking op de huidige
klinische situatie van uw kind maar ook op de medische voorgeschiedenis van uw kind en op de resultaten van
onderzoeken die werden uitgevoerd voor de behandeling van de gezondheid van uw kind volgens de geldende
zorgstandaard. U en uw kind hebt het recht om deze gegevens in te kijken en om verbeteringen te laten
aanbrengen indien ze foutief zouden zijn1.
De arts-onderzoeker is verplicht om deze verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Dit betekent dat hij/zij zich ertoe verbindt om de naam van uw kind nooit bekend te maken bv in het kader van
een publicatie of een conferentie en dat hij/zij de gegevens van uw kind zal coderen (de identiteit van uw kind
zal worden vervangen door een identificatiecode in de studie) voordat hij/zij ze doorgeeft aan de beheerder van
de databank van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.
De arts-onderzoeker en zijn/haar team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die
een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en het medisch dossier van uw kind 2. De
overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is uw kind
te identificeren3.
De door de opdrachtgever aangestelde beheerder van de onderzoeksgegevens kan uw kind niet identificeren op
basis van de overgedragen gegevens. Deze persoon is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens
die door alle artsen-onderzoekers die deelnemen aan de studie zijn verzameld en voor de verwerking en de
bescherming van die gegevens in overeenstemming met de Belgische wet betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Om de kwaliteit van de studie te controleren, kan het medisch dossier van uw kind worden ingekeken door
personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim zoals vertegenwoordigers van de ethische comités, van de
opdrachtgever van de studie of een extern auditbureau. Dit kan enkel gebeuren onder strikte voorwaarden,
onder de verantwoordelijkheid van de arts-onderzoeker en onder zijn/haar toezicht (of van één van zijn/haar
onderzoeksmedewerkers).
De (gecodeerde) onderzoeksgegevens kunnen doorgegeven worden aan Belgische of andere regelgevende
instanties, aan de betrokken ethische comités, aan andere artsen en/of instellingen die samenwerken met de
opdrachtgever. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan andere sites van de opdrachtgever in België en in
andere landen waar de normen inzake de bescherming van persoonsgegevens verschillend of minder strikt
kunnen zijn4. Dit gebeurt dan steeds in gecodeerde vorm zoals hierboven uitgelegd.
Uw en de toestemming van uw kind om aan deze studie deel te nemen betekent dus ook dat de gecodeerde
medische gegevens van uw kind gebruikt worden voor doeleinden die in dit informatieformulier beschreven
staan en dat ze overgedragen worden aan bovenvermelde personen en/of instellingen.
De opdrachtgever zal de verzamelde gegevens gebruiken in het kader van de studie waaraan uw kind deelneemt,
maar wil ze ook kunnen aanwenden in het kader van andere studies over dezelfde ziekte als dat van uw kind.
Buiten de context die beschreven wordt in dit document, kunnen de gegevens van uw kind enkel gebruikt worden
als een ethisch comité haar goedkeuring heeft gegeven.

1

Deze rechten zijn bepaald door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en door de wet van 22
augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
2
Voor klinische studies verplicht de wet om het verband met uw dossier gedurende 20 jaar te behouden.
3
De gegevensbank met onderzoeksresultaten bevat dus geen verband met elementen zoals uw initialen, uw geslacht en uw
volledige geboortedatum (dd/mm/jjjj).
4
De opdrachtgever verbindt er zich toe om de voorwaarden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en de Belgische Wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
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Door in te stemmen met de deelname aan deze studie, kunnen de gegevens van uw kind uit deze studie worden
gebruikt door de opdrachtgever en de financierder (KCE) of door gelijkaardige onderzoeksinstituten voor
volksgezondheid in Europa voor verdere analyses, bv. om te bepalen welke van de bestudeerde benaderingen
de voorkeur verdient op het vlak van doeltreffendheid en kosteneffectiviteit.
Het KCE is een onafhankelijk onderzoekscentrum dat wetenschappelijk advies geeft over onderwerpen in de
gezondheidszorg. De doelstelling en de taken van het KCE zijn vastgelegd in de artikelen 262 tot en met 268 van
de programmawet (I) van 24 december 2002. In het kader van deze opdrachten moet het KCE toegang hebben
tot bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de Belgische burgers en heeft zij de taak
om analyses uit te voeren op basis van gecodeerde gegevens (gepseudonimiseerde gegevens) in het publiek
belang. Indien KCE hiervoor initiatief neemt, geldt de volgende procedure. Voor deze toekomstige projecten zal
KCE of de gelijkaardige onderzoeksinstituten voor volksgezondheid in Europa als verwerkingsverantwoordelijke
toestemming vragen aan de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité (IVC)
conform de relevante wetgeving. De beslissingen van het IVC zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd op
de website van het ICV (https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/sectoraal-comite/documenten). Ook
de KCE rapporten zijn publiek beschikbaar (https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten). Het is niet
mogelijk voor het KCE om u persoonlijk te informeren omdat het KCE niet over uw contactgegevens beschikt.
U gaat ermee akkoord dat voor deze verdere analyses het rijksregisternummer van uw kind wordt gevraagd en
gebruikt door een vertrouwde derde partij, om de studiegegevens te koppelen aan gegevens uit andere bronnen
(facturatiegegevens voor zorg omtrent hospitalisaties, raadplegingen en terugbetaalde medicatie en minimale
klinische gegevens verzameld tijdens een eventuele hospitalisatie).
Indien u uw en de toestemming van uw kind tot deelname aan de studie intrekt, zullen de gecodeerde gegevens
die al verzameld waren vóór de terugtrekking, bewaard worden. Hierdoor wordt de geldigheid van de studie
gegarandeerd. Er zal geen enkel nieuw gegeven aan de opdrachtgever worden doorgegeven.
Indien u vragen hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken of uw recht op inzage, correctie, eventueel stopzetting
van de verdere verwerking wil uitoefenen, dan kan u hiervoor steeds terecht bij uw arts-onderzoeker op volgend
contactadres: zie gegevens op pagina 4. Indien u naderhand nog bijzondere aandachtspunten heeft of klacht
wenst neer te leggen, kan u terecht bij het privacy team van de KU Leuven op privacy@kuleuven.be.
Tot slot, indien u of uw kind een klacht heeft over de verwerking van de gegevens van uw kind, kunt u contact
opnemen met de Belgische toezichthoudende instantie die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van
de bescherming van persoonsgegevens:
De Belgische toezichthoudende instantie heet:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact(at)apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Verzekering
Elke deelname aan een studie houdt een risico in, hoe klein ook. De opdrachtgever is - ook indien er geen sprake
is van fout - aansprakelijk voor de schade die de deelnemer of in geval van overlijden zijn/haar rechthebbenden,
oplopen en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met diens deelname aan de studie. U of uw kind
moet hiervoor dus geen fout aantonen. De opdrachtgever heeft voor deze aansprakelijkheid een verzekering
afgesloten5.
Indien de arts-onderzoeker van mening is dat er een verband met de studie mogelijk is (er is geen verband met
de studie bij schade ten gevolge van het natuurlijke verloop van de ziekte van uw kind of ten gevolge van gekende
bijwerkingen van de standaardbehandeling van uw kind), zal hij/zij de opdrachtgever van de studie op de hoogte
stellen die de aangifteprocedure bij de verzekering zal starten. Deze zal, indien zij het nodig acht, een expert
aanstellen om een oordeel uit te spreken over het verband tussen de nieuwe gezondheidsklachten van uw kind
en de studie. In het geval van onenigheid met de arts-onderzoeker of met de door de verzekeringsmaatschappij
aangestelde expert, en steeds wanneer u dit nodig acht, kunnen u of uw kind of in geval van overlijden uw
rechthebbenden de verzekeraar rechtstreeks in België dagvaarden (Amlin Insurance SE, contractnummer
299.053.700, Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen). De wet voorziet dat de
dagvaarding van de verzekeraar kan gebeuren ofwel voor de rechter van de plaats waar de schade verwekkende
5

In overeenstemming met artikel 29 van de Belgische Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (7 mei 2004)
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feiten zich hebben voorgedaan, ofwel voor de rechter van uw woonplaats, ofwel voor de rechter van de zetel
van de verzekeraar.

Informatie- en toestemmingsdocument versie 2, S62005, 16/10//2020 - pagina 8 van 8

Titel van de studie: 1) Kosten-effectiviteitsanalyse van klinische begeleiding en point-of-care CRP bij kinderen
2) Impact van klinische begeleiding & point-of-care CRP bij kinderen: Kwalitatieve studie
van de ervaringen van ouders via interviews
Opdrachtgever: UZ Leuven/ KU Leuven
Onderzoeksinstelling: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
Comité voor Medische Ethiek: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (enkel advies) en Commissie voor
medische ethiek van UZA/UA, UZ/UGent, VUB, UCLouvain (lokaal ethische comités die hebben deelgenomen
aan het goedkeuringsproces)
Geachte meneer, geachte mevrouw,
Uw kind neemt deel aan de ARON studie. Een klinische studie die, met behulp van een beslisboom, artsen
nauwkeurig adviseert wanneer antibiotica niet nodig zijn. In deze brief wordt u geïnformeerd over 1) een
kosteneffectiviteitsanalyse en 2) een kwalitatieve studie die opgezet werden in het kader van het ARON project.
DEEL I: Kosten-effectiviteitsanalyse
1.1 Inleiding
Het kan zijn dat de kosteneffectiviteit van deze beslisboom zal nagegaan worden. Dergelijke analyse heeft pas een
duidelijke meerwaarde wanneer de beslisboom klinisch effectief blijkt te zijn t.o.v. gebruikelijke zorg. Dit betekent
dat een gezondheidseconomische analyse pas uitgevoerd zal worden wanneer de beslisboom een voordeel oplevert
in termen van gezondheid en levenskwaliteit. Een gezondheidseconomische evaluatie houdt in dat er wordt
nagegaan wat de verhouding is tussen de prijs en het voordeel dat de interventie biedt op gebied van gezondheid
en levenskwaliteit. Een kosten-effectiviteitsanalyse kan zeer waardevolle informatie opleveren alvorens een
interventie routinematig in de ambulante zorg wordt ingevoerd.
U heeft de deelname van uw kind reeds bevestigd door een formulier voor geïnformeerde toestemming te
ondertekenen tijdens uw consultatie met uw ziek kind bij uw arts-onderzoeker (huisarts of pediater). In dit
formulier werd al een korte vermelding gemaakt van de mogelijkheid dat er een kosteneffectiviteitsstudie zou
volgen.
We willen u via deze informatiebrief wat meer informatie verschaffen over de eventuele kosteneffectiviteits-studie
die volgt op de klinische studie. Wij vragen u de volgende pagina’s met informatie aandachtig te lezen.
1.2 Doelstelling en beschrijving van de gezondheidseconomische analyse
Het hoofddoel van de gezondheidseconomische analyse is om na te gaan of de behandeling, met name het
toepassen van de beslisboom, kosteneffectief is.
Om deze gezondheidseconomische analyse methodologisch correct uit te kunnen voeren, is er nood aan gegevens
uit de oorspronkelijke klinische studie zoals o.a. diagnose, maar ook gegevens zoals leeftijd, geslacht en andere
variabelen. Deze variabelen zijn vereist per randomisatiegroep: de interventiegroep (waarin de beslisboom wordt
toegepast) en de controlegroep (gebruikelijke zorg).
Deze persoonsgegevens dienen gekoppeld te worden aan de uitgaven vanuit het perspectief van de betaler, met
name alle kosten voor de verplichte ziekteverzekering en patiënt t.e.m. drie maanden na de consultatie bij de arts
in het kader van de ARON studie. Deze koppeling van studiegegevens aan gegevens uit externe bronnen gebeurt
op basis van het rijksregisternummer van uw kind door een vertrouwde derde partij (eHealth). De gekoppelde
gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld aan de onderzoekers.
De gegevens met betrekking tot gezondheidsgerelateerde kosten zijn beschikbaar binnen de databanken van het
InterMutualistisch Agentschap (IMA-AIM). De kosten t.e.m. drie maanden na de eerste consultatie zijn nodig om
het ziekteverloop (gebruik van geneesmiddelen, eventuele opname in het ziekenhuis en herbezoek van de arts)
goed te kunnen beoordelen nadat uw kind ziek was. Aangezien een kosteneffectiviteitsanalyse een vergelijking
maakt tussen de kosten voor de nieuwe interventie en deze vergelijkt met de kosten voor standaardzorg, zijn de
kostengegevens ook voor beide groepen noodzakelijk.
Het opstellen van een kosteneffectiviteitsmodel vereist de gegevens op individueel niveau, maar zonder nood aan
directe identificatie (gepseudonimiseerde gegevens, dit betekent dat uw kind onmogelijk geïdentificeerd kan
worden).
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Conform artikel 14 lid 1 d) , respectievelijk 14 lid 2 f) van de Europese Algemene Verordening inzake
Gegevensbescherming (AVG), kunt u hieronder per categorie van gepseudonimiseerde variabelen die gebruikt zal
worden in de gezondheidseconomische analyse een motivatie vinden waarom deze noodzakelijk is.
Categorie van variabelen
Informatie over terugbetaalde gezondheidszorg:
Verstrekker, aantal, aantal dagen na de eerste
consultatie, kost…
(Bron: Gezondheidszorgen databank van het
InterMutualistisch Agentschap)
Informatie over elk terugbetaald geneesmiddel:
Verstrekker, aantal, aantal dagen na de eerste
consultatie, kost…
(Bron: Farmanet databank van het InterMutualistisch
Agentschap)
Informatie over elke ziekhuisopname:
Ziekenhuis, afdeling, aantal dagen na de eerste
consultatie, duur…
(Bron: Hospitalisaties databank van het
InterMutualistisch Agentschap)
Demografische gegevens:
Leeftijd, geslacht…
(Bron: Registratie door arts tijdens de eerste
consultatie i.k.v. ARON studie)

Medische gegevens geregistreerd door de arts in
het permanente dossier van de klinische proef 1:
Diagnose, anamnese, behandeling…
(Bron: Registratie door arts tijdens de eerste
consultatie en follow-up periode van 30 dagen i.k.v.
ARON studie)

Motvatie
Deze variabelen laten toe om de totale kosten van
bepaalde verstrekte zorgen en/of ziekenhuis-medicatie
te berekenen vanuit het perspectief van de betaler van
de zorg in het kader van het beoordelen van de
kosteneffectiviteit van de ARON interventie
(beslisboom) t.o.v. de standaardzorg.
Deze variabelen laten toe om de kosten van bepaalde
verstrekte medicijnen te berekenen vanuit het
perspectief van de betaler van de zorg in het kader van
het beoordelen van de kosteneffectiviteit van de
ARON interventie (beslisboom) t.o.v. de standaardzorg.
Deze variabelen laten toe om de kosten van elke
ziekenhuisopname te berekenen vanuit het perspectief
van de betaler van de zorg in het kader van het
beoordelen van de kosteneffectiviteit van de ARON
interventie (beslisboom) t.o.v. de standaard-zorg.
Noodzakelijk in de gezondheidseconomische analyse
voor subgroep-analyse (analyse van een deel van alle
deelnemers) om apart de kosten te kunnen inschatten
voor patiëntengroepen per geslacht, leeftijd etc.
Verder zijn deze variabelen vereist in de
gezondheidseconomische analyse om patiëntenmix
aanpassingen te kunnen doen in de analyse. Deze
aanpassingen gebruiken een techniek waarbij
groepsinvloeden onafhankelijk van de studiearm
geneutraliseerd worden om zo een correctere
vergelijking tussen studiegroepen te kunnen maken.
Deze variabelen laten toe om de totale kosten van
bepaalde verstrekte zorgen en/of medicatie te
berekenen vanuit het perspectief van de betaler van de
zorg in het kader van het beoordelen van de
kosteneffectiviteit van de ARON interventie
(beslisboom) t.o.v. de standaardzorg. Verder zijn ze
noodzakelijk in de gezondheidseconomische analyse
voor subgroep-analyse om apart de kosten te kunnen
inschatten voor patiëntengroepen per diagnose,
anamnese etc. Verder zijn deze variabelen vereist in
de gezondheidseconomische analyse om patiëntenmix
aanpassingen te kunnen doen in de analyse. Deze
aanpassingen gebruiken een techniek waarbij
groepsinvloeden onafhankelijk van de studiearm
geneutraliseerd worden om zo een correctere
vergelijking tussen studiegroepen te kunnen maken.

1.3 Vertrouwelijkheid
KU Leuven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van uw kind. Deze verwerking is wettelijk
toegelaten, doordat ze noodzakelijk is voor het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
Het permanente dossier van de proef bestaat uit essentiële documenten die een evaluatie van zowel de uitvoering van een
klinische proef als de kwaliteit van de geproduceerde gegevens mogelijk maken. Uit die documenten moet blijken of de
onderzoeker en de opdrachtgever de beginselen en richtsnoeren inzake goede klinische praktijken en de toepasselijke eisen,
met name die van bijlage I bij het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen hebben
nageleefd.

1
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De gegevens van uw kind zullen worden verwerkt overeenkomstig de
-

Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (van kracht
sinds 25 mei 2018);
Belgische Privacywet van 30 juli 2018 (gepubliceerd op 5 september 2018) betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
Belgische Wet van de Patiëntenrechten van 22 augustus 2002.

De verkregen gegevens via koppeling zullen bewaard worden tot 5 jaar na publicatie van het KCE rapport. De
persoonsgegevens geregistreerd in het permanent medisch dossier van de klinische studie (cfr. “gegevens in het
medisch dossier” in ICF – versie 2) zullen 20 jaar bewaard worden na de eerste raadpleging bij de arts in het kader
van de ARON studie. De gegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen
niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk
is.
1.4 Risico's en ongemakken
Er zijn geen risico’s of ongemakken verbonden aan de gezondheidseconomische analyse van de ARON interventie
voor de betrokkenen.
1.5 Kosten in verband met uw deelname
Er zijn geen kosten verbonden aan de gezondheidseconomische analyse van de ARON interventie voor de
betrokkenen.
1.6 Voordelen
Er is geen vergoeding voorzien voor u of uw kind voor deelname aan de gezondheidseconomische analyse van de
ARON interventie.
1.7 Ethische comités
De mogelijkheid tot het uitvoeren van een gezondheidseconomische analyse van de beslisboom wanneer deze
klinisch effectief blijkt te zijn t.o.v. standaardzorg, werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité
(Ethische commissie onderzoek UZ/KU Leuven) dat een gunstig advies heeft uitgebracht. De ethische comités
controleren of uw rechten als patiënt en als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden, of – uitgaande van de
huidige kennis – de balans tussen risico's en voordelen gunstig is voor de deelnemers, of de studie wetenschappelijk
relevant en ethisch verantwoord is.
DEEL II: Kwalitatieve studie (interviews)
Binnen het kader van de ARON studie zal via interviews bij ouders gepeild worden naar volgende thema’s:
Verwachtingen van ouders m.b.t. antibiotica voor hun ziek kind, ervaringen ouders met de consultatie binnen het
kader van de ARON studie, indien van toepassing: ervaring van ouders m.b.t. het diagnostisch algoritme (inclusief
point-of-care CRP-test). Deelnemen aan dit kwalitatieve luik is niet verplicht en niet elke ouder zal hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Indien u wel in aanmerking komt, zal u hieromtrent uitvoerd geïnformeerd worden door
een onderzoeker.
Contact
Indien u vragen hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken of uw recht op inzage, correctie, eventueel stopzetting
van de verdere verwerking wil uitoefenen, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, dan kan
u hiervoor steeds terecht bij de functionaris van gegevensbescherming (Toon Boon) op dpo@kuleuven.be of op
+32 16 32 40 74.
Indien u naderhand nog bijzondere aandachtspunten heeft of klacht wenst neer te leggen, kan u terecht bij het
privacy team van de KU Leuven op privacy@kuleuven.be.
Tot slot, indien u of uw kind een klacht heeft over de verwerking van de gegevens van uw kind, kunt u contact
opnemen met de Belgische toezichthoudende instantie die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de
bescherming van persoonsgegevens:
De Belgische toezichthoudende instantie heet:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
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1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact(at)apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
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