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UNRAVEL-Biobank UMC Utrecht 
Wetenschappelijk onderzoek naar hartziekten 
 

Toestemmingsformulier voor stamcelonderzoek in de UNRAVEL Biobank 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
Eerder heeft u toestemming gegeven om deel te nemen aan de UNRAVEL Biobank. Inmiddels 
willen wij uw bloedcellen ook voor een andere techniek gebruiken, waarvoor wij u eerder geen 
toestemming hebben gevraagd. In deze brief leggen wij uit wat dit inhoudt. Wij vragen u dus nu 
extra expliciete toestemming hiervoor. Voor uw eigen administratie, ontvangt u een extra kopie 
van deze brief. 
 
Wij willen onderzoek doen naar hartcellen. Deze hartcellen kunnen we maken uit 
voorlopercellen. Deze voorlopercellen halen wij uit het bloed. Deze cellen heten ook wel 
stamcellen.  
 
Wat zijn stamcellen? 
Stamcellen zijn de voorlopercellen van het lichaam. Uit stamcellen kunnen verschillende type 
cellen worden gekweekt, zoals hartspiercellen. Normaal gesproken zijn hartspiercellen niet 
langdurig beschikbaar. Door speciale technieken kunnen wij stamcellen uit uw bloed kweken, 
die wel langdurig beschikbaar zijn. Met deze stamcellen kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken 
hoe zieke hartspiercellen zich gedragen, en of we deze cellen dan weer met medicijnen beter 
kunnen maken. Deze stamcellen kunnen in principe oneindig worden gekweekt en raken niet 
op. Door deze techniek kunnen wij in het laboratorium heel lang onderzoek doen.  
 
Wij vinden het belangrijk dat u zich er van bewust bent dat als u hiervoor toestemming geeft, uw 
cellen oneindig in het laboratorium beschikbaar blijven voor onderzoek. Dit kan ook inhouden 
dat uw cellen lang kunnen voortleven, ook als u er zelf niet meer bent. 
 
Waar geef ik toestemming voor? 
Als u toestemming geeft, dan doet u dat voor het maken van oneindig levende cellen van uw 
bloedcellen. Als u hiervoor geen toestemming wil geven, dan respecteren wij dit uiteraard. Uw 
besluit om geen extra toestemming te geven voor dit onderdeel heeft geen invloed op uw 
eerdere toestemming om deel te nemen aan de UNRAVEL Biobank. Deze blijft gewoon bestaan 
zoals uitgelegd in de oorspronkelijke informatiebrief voor de UNRAVEL Biobank die u ontving 
voordat u toestemming gaf om deel te nemen. 
 
Hebt u vragen? 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u die aan uw behandelend 
arts stellen of aan de contactpersonen onderaan deze brief. U kunt ook contact opnemen via 
het emailadres unravel@umcutrecht.nl. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen 
worden om uw vragen te beantwoorden. 
 
Geeft u toestemming? 
Als u toestemming geeft, dan kunt u [] JA aankruisen en het formulier terugsturen. Als u geen 
toestemming geeft, dan kunt u [] NEE aankruisen en het formulier terugsturen.  
 
Hiervoor is een antwoordenvelop bijgevoegd. U kunt uw toestemming altijd intrekken middels 
het intrekkingsformulier die u eerder heeft ontvangen.  
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Geeft u toestemming voor stamcelonderzoek?  [] JA   [] NEE 
 
Naam: 
 
 
Geboortedatum: 
 
 
Datum:     Handtekening: 
 
 
 
 
Ik verklaar dat ik met de bovengenoemde persoon zijn/haar voorgenomen deelname aan 
UNRAVEL heb besproken en zijn/haar vragen daarover heb beantwoord. Ik verklaar mij 
bereid nog opkomende vragen over UNRAVEL naar vermogen te beantwoorden. 
 
 
Instelling: UMC Utrecht 
 
 
Naam onderzoeker: 
 
 
Datum:     Handtekening: 
 
 
 
(De deelnemer behoudt een kopie van de Proefpersoneninformatie en Toestemmingsformulier, 
het ondertekende origineel blijft in het onderzoeksdossier van de onderzoeksarts). 
 
 
 
 

 


