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Informatiebrief Hersenonderzoek.nl Biobank: bloeddonatie 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u staat ingeschreven bij Hersenonderzoek.nl. In deze brief vragen we u 
of u bloed wilt doneren aan onze Hersenonderzoek.nl Biobank. Middels deze brief geven wij u uitleg 
over deze biobank. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het eventueel met uw partner, 
vrienden of familie.  
 
1. Wat is het doel van deze biobank? 
Het doel van de Hersenonderzoek.nl Biobank is het verzamelen van o.a. bloed. Dit lichaamsmateriaal 
wordt opgeslagen en voor lange tijd bewaard voor toekomstig medisch-wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorsprong, diagnose, ontwikkeling en preventie van neurologische aandoeningen.  
 
2. Wat wordt er van u gevraagd?  
De Hersenonderzoek.nl Biobank vraagt uw toestemming om uw bloed te bewaren voor toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek. Op het moment van verzamelen is nog niet bekend voor welk specifiek 
onderzoek het lichaamsmateriaal zal worden gebruikt. In uw lichaamsmateriaal kunnen wij 
verschillende bestanddelen onderzoeken, waaronder bloedcellen, plasma, hormonen en erfelijk 
materiaal, zoals genetische varianten van Apolipoproteine Ɛ (APOE), een eiwit dat mogelijk een rol 
speelt bij dementie. Door te bestuderen hoe eiwitten, of stukjes (genen) van ons erfelijk materiaal 
(DNA) veranderen, willen wij nagaan hoe de ziekte ontstaat en zich verder ontwikkeld.  
  
3. Hoe lang wordt mijn lichaamsmateriaal bewaard? 
Uw lichaamsmateriaal blijft maximaal 100 jaar bewaard voor wetenschappelijk onderzoek, of totdat 
u uw toestemming daarvoor intrekt. Daarna zullen lichaamsmaterialen die nog in de biobank zijn 
opgeslagen worden vernietigd. Mocht u onverhoopt komen te overlijden gedurende de bewaring 
van uw lichaamsmateriaal dan blijft uw toestemming ook na uw overlijden geldig. 
 
4. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan deze biobank? 
Doneren aan de Hersenonderzoek.nl Biobank levert voor uzelf geen voordeel op. Uw deelname kan 
wel bijdragen aan het vergoten van de kennis over de oorsprong, diagnose, ontwikkeling en 
preventie van neurologische aandoeningen.  
 
5. Vrijwilligheid van de deelname 
U beslist zelf of u wel of niet doneert aan de Hersenonderzoek.nl Biobank. Deelname is vrijwillig. Als 
u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te 
zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en op elk tijdstip 
zonder opgaaf van redenen uw toestemming intrekken via het intrekkingsformulier. 
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6. Intrekken van toestemming 
Indien u uw toestemming intrekt zal uw lichaamsmateriaal dat nog in de biobank is opgeslagen 
worden vernietigd. Lichaamsmateriaal dat al gebruikt is voor wetenschappelijk onderzoek kan niet 
worden vernietigd.   

 
7. Informatie 
U krijgt geen specifieke informatie over de onderzoeken waarvoor uw lichaamsmateriaal wordt 
gebruikt. U kunt ook niet bepalen voor welk specifiek onderzoek uw lichaamsmateriaal gebruikt 
wordt. 
 
8. Bevindingen die voor u van belang zijn. 
Meestal levert biobankonderzoek geen resultaten op voor individuele donoren. Het is in 
uitzonderlijke gevallen toch mogelijk dat er tijdens een onderzoek, waarbij uw medische gegevens 
en/of uw lichaamsmateriaal zijn gebruikt, bij toeval iets wordt ontdekt dat ook voor uw gezondheid 
of de gezondheid van familieleden van direct belang zou kunnen zijn. U moet dan denken aan 
bijvoorbeeld een genetische afwijking waar een behandeling voor bekend is. Uw behandelend arts 
en/of huisarts en de directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam zullen afwegen of het echt 
nodig is om u van zo’n bevinding op de hoogte te stellen. Als u niet geïnformeerd wil worden over 
bevindingen die voor u van belang zijn dan kunt u niet deelnemen aan deze biobank.  
 
9. Uw privacy: de vertrouwelijkheid van uw gegevens 
Uw lichaamsmateriaal wordt gecodeerd opgeslagen in de biobank. Die informatie kan worden 
gecombineerd met uw gegevens die zijn opgeslagen bij Hersenonderzoek.nl. De resultaten van 
toekomstige onderzoeken waarbij uw gegevens en lichaamsmaterialen worden gebruikt, kunnen 
worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens 
zullen nooit te zijn terug te vinden in publicaties. 
 
10. Wie mag onderzoek met uw lichaamsmateriaal doen? 
Onderzoek met uw lichaamsmateriaal zal in principe alleen worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van in VUmc aangestelde onderzoekers. Het onderzoek kan eventueel ook 
worden uitgevoerd in samenwerking met andere (buitenlandse) kennisinstellingen of bedrijven 
waarbij VUmc altijd betrokken blijft. Voor dergelijk onderzoek kan het nodig zijn om de (medische) 
gegevens en het lichaamsmateriaal te verstrekken aan deze instellingen of bedrijven.  
 
11. Eigendom, samenwerking met bedrijven en kosten 
Uw lichaamsmateriaal wordt eigendom van VUmc. De biobank heeft geen commercieel doel. VUmc 
maakt dus geen winst met deze biobank. Echter, voor sommige onderzoeken kan het van belang zijn 
om samen te werken met bedrijven die wel winst willen maken, zoals farmaceutische bedrijven. Dit 
kan gebeuren als er bijvoorbeeld een nieuwe diagnostische test of behandeling wordt ontwikkeld of 
omdat zij over specifieke kennis en/of apparatuur beschikken. Uw (medische) gegevens en uw 
lichaamsmateriaal zullen nooit aan bedrijven worden verkocht. VUmc blijft te allen tijde 
verantwoordelijk voor en betrokken bij het gebruik van uw (medische) gegevens en materialen. 
Eventueel resterend lichaamsmateriaal zal worden geretourneerd aan VUmc of worden vernietigd. 
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De resultaten uit dit soort samenwerkingen kunnen wel eigendom worden van het bedrijf, en kunnen 
door dat bedrijf worden gebruikt voor verdere ontwikkelingen, zoals het aanvragen van een octrooi.  
U zult geen eigendomsrechten verkrijgen op de resultaten en u zult geen aanspraak kunnen maken 
op eventueel toekomstig financieel voordeel.  
Er kan worden samengewerkt met instellingen en bedrijven in het buitenland/buiten de EU. Het is 
mogelijk dat lichaamsmateriaal en/of gegevens uit Hersenonderzoek.nl voor het doel van de biobank 
gecodeerd worden verstrekt aan deze instellingen. Daar gelden mogelijk andere regels voor de 
bescherming van persoonsgegevens. 
De Toetsingscommissie Biobank VUmc waakt er over dat alle onderzoeksresultaten ten goede komen 
aan de wetenschap en/of gezondheidszorg. Uiteraard zijn uw rechten die zijn beschreven in deze 
brief, ook bij dit type van samenwerking gewaarborgd. Als u er voor kiest om niet in te stemmen met 
samenwerkingen met commerciële bedrijven dan kunt u dat aangeven in het toestemmingsformulier 
en zullen wij dat noteren in de gegevens van de biobank. 
Uw deelname aan deze biobank brengt uiteraard voor u geen kosten met zich mee. 
 
12. Wie heeft deze biobank goedgekeurd? 
Deze biobank heeft goedkeuring gekregen van de door de Raad van Bestuur van VUmc ingestelde 
onafhankelijke Toetsingscommissie Biobank (TcB) VUmc. Dit is een commissie die toetst of de 
biobank aan alle wet- en regelgeving en medisch-ethische voorwaarden voldoet en of het gebruik in 
overeenstemming is met de zeggenschapsrechten van de persoon die het lichaamsmateriaal 
doneert. 
 
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan ondergetekende. 
U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft aangeleverd of 
die direct bij u gemeten zijn. Mocht u over de uitvoering van deze biobank klachten hebben dan kunt 
u zich ook wenden tot ondergetekenden. Als u dit liever niet wilt, kunt u contact opnemen met 
Servicecentrum patiënt & zorgverlener (telefoonnummer 020-4440700, e-mailadres 
zorgsupport@vumc.nl). Indien u ontevreden bent over de manier waarop er wordt omgegaan met 
uw privacy, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris gegevensbescherming 
(privacy@vumc.nl). Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Met vriendelijk groet, 

Namens de Hersenonderzoek.nl Biobank, 

 

Dr. Marissa Zwan, Postdoc onderzoeker & Projectleider Hersenonderzoek.nl 

E-mail: info@hersenonderzoek.nl 

Tel: 020-4440816 

 

Mede namens, 

Prof. dr. Ph. Scheltens, directeur en neuroloog Alzheimercentrum Amsterdam  

 

mailto:zorgsupport@vumc.nl
mailto:privacy@vumc.nl
mailto:info@hersenonderzoek.nl
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Bijlagen:  
- toestemmingsformulier 
- intrekkingsformulier 
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Toestemming Hersenonderzoek.nl Biobank: bloeddonatie 
 
Ik bevestig dat ik de informatie van de Hersenonderzoek.nl Biobank heb gelezen. Ik heb de 
gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn in voldoende mate 
beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken. Mijn deelname is geheel 
vrijwillig. Ik weet dat ik het recht heb om op elk moment en zonder opgave van reden mijn 
toestemming weer in te trekken.  
 
Ik begrijp dat anderen dan de onderzoekers genoemd in de brief onderzoek mogen doen met mijn 
gegevens en bloed. Ik geef toestemming voor het afnemen, bewaren en gebruiken van mijn bloed 
voor wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in de informatiebrief. Ik geef toestemming om 
het verzamelde bloed maximaal 100 jaar te bewaren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek 
voor de doelstellingen beschreven in de informatiebrief. Ik begrijp dat mijn gegevens en 
lichaamsmateriaal vertrouwelijk wordt behandeld. Ik weet dat ik door mijn behandelend arts of 
huisarts geïnformeerd kan worden over bevindingen die van direct belang zijn voor mijn gezondheid 
of die van mijn directe familie en waarvoor behandeling beschikbaar is. 

 
 Ik geef toestemming om in de toekomst te worden benaderd voor het verstrekken van extra 

gegevens en/of lichaamsmateriaal, indien dit voor een bepaald onderzoek noodzakelijk is. 
O ja 
O nee  

 
 Ik geef toestemming om met mijn gecodeerde gegevens en lichaamsmateriaal ook onderzoek te 

doen waarbij wordt samengewerkt met commerciële bedrijven/ ik geef toestemming om, met 
mijn gecodeerde gegevens en lichaamsmateriaal onderzoek te doen in het buitenland. 

O ja 
O nee 

 
 Ik geef toestemming voor DNA-onderzoek naar afwijkingen die geassocieerd zijn met het 

ontstaan en beloop van neurologische aandoeningen zoals dementie. 
O ja 
O nee 

 
Naam: 
 
 
Datum:  / /  Handtekening: 
 
 
 
 
Ik verklaar dat ik met de bovengenoemde persoon zijn/haar voorgenomen deelname aan 
bovengenoemde biobank heb besproken en zijn/haar vragen daarover heb beantwoord. Ik verklaar 
mij bereid nog opkomende vragen naar vermogen te beantwoorden. 
 
Naam onderzoeker: 
 
 
Datum:  / /  Handtekening:     
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Intrekken eerder verleende toestemming  voor 
Hersenonderzoek.nl Biobank 
 
Ik geef hiermee te kennen dat ik mijn deelname aan bovengenoemde biobank intrek. Dit betekent 
dat het van mij nog opgeslagen lichaamsmateriaal moeten worden vernietigd. 
 
Naam: 
 
 
Datum:  / /  Handtekening: 
 
 
 
 
Formulier opsturen naar info@hersenonderzoek.nl, of onderstaand adres: 
 
Alzheimercentrum Amsterdam 
T.a.v. Hersenonderzoek.nl 
De Boelelaan 1118 
1081HZ Amsterdam 
 
 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het intrekken van de toestemming zoals hierboven 
omschreven en zal zorgdragen voor praktische uitvoering hiervan. 
 
 
Naam onderzoeker: 
 
 
Datum:  / /  Handtekening: 
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