KWF FEMURSTUDIE
wetenschappelijk onderzoek
in Instituut Verbeeten

Wetenschappelijk onderzoek
Instituut Verbeeten werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor levert
Instituut Verbeeten een bijdrage aan:

De verbetering van de behandeling van kankerpatiënten.

De verbetering van de begeleiding van kankerpatiënten.
Werkt u mee aan de KWF femurstudie?
Patiënten met uitzaaiingen in de botten hebben soms een verhoogde kans op
een botbreuk. Er is een computerprogramma ontwikkeld, om in te kunnen
schatten hoe hoog deze kans is.
De KWF femurstudie is een studie om dit computerprogramma in de praktijk te
testen.
Wij vragen u mee te werken aan de KWF femurstudie. U vindt alle informatie in
de envelop.
Instituut Verbeeten werkt voor de KWF femurstudie samen met het
Radboudumc in Nijmegen.
Hoe gaat dit onderzoek?
U wordt bestraald in Instituut Verbeeten.
Om het bestralingsplan te maken, maken we eerst altijd een CT-scan.
Voor de KWF femurstudie maakt de laborant extra foto’s met de CT-scan.
Deze foto’s sturen we op naar het Radboudumc in Nijmegen.
Na uw bestraling belt uw radiotherapeut-oncoloog of een medewerker van het
studiebureau van Instituut Verbeeten u 4 keer. Dit is voor het beantwoorden van
enkele korte vragen. Een voorbeeld van de vragenlijst zit als bijlage in de
envelop.
Wat moet u thuis doen vóór uw afspraak in Instituut Verbeeten?
Lees de papieren van de KWF femurstudie goed door. De radiotherapeutoncoloog geeft bij uw eerste afspraak verdere uitleg over deze studie.
U werkt mee aan de KWF femurstudie?
Wanneer u besluit deel te nemen aan de KWF femurstudie, vult u de
toestemmingsverklaring in.
U mag altijd stoppen met de KWF femurstudie. Ook als u uw
toestemmingsverklaring ondertekend hebt. Dit heeft geen gevolgen voor uw
behandeling.
U werkt niet mee aan de KWF femurstudie?
Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Hebt u vragen over de KWF femurstudie?
Bel met een medewerker van het studiebureau van Instituut Verbeeten:

Marianne Geertsen

Monique Mutsaers
Telefoon 013 – 594 75 59.
Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 – 16.30 uur.
Hebt u andere vragen?
Bel naar Instituut Verbeeten. Telefoon 013 – 594 77 77.
De medewerker van de Informatiebalie luistert naar uw vraag en verbindt u door
met een van de medewerkers van Instituut Verbeeten.
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