LICHTFLITSEN EN GEKLEURD
LICHT TIJDENS DE BESTRALING
wetenschappelijk onderzoek in
Instituut Verbeeten

Wetenschappelijk onderzoek
Instituut Verbeeten werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor werkt
Instituut Verbeeten mee aan:

De verbetering van de behandeling van kankerpatiënten.

De verbetering van de begeleiding van kankerpatiënten.

Werkt u mee aan een onderzoek naar het waarnemen van lichtflitsen
en/of gekleurd licht tijdens de bestraling?
Tijdens de bestraling komt het regelmatig voor dat patiënten lichtflitsen en/of
gekleurd licht waarnemen. Dit onderzoek gaat na of deze waarnemingen te
beïnvloeden zijn.
De uitkomst van het onderzoek gebruiken wij:

Om te bepalen of de informatie die wij nu aan patiënten geven juist is.

Om te kijken of we de waarnemingen kunnen beperken.
Wij vragen u mee te werken aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig en heeft
geen invloed op uw behandeling.

Hoe gaat het onderzoek?
Na iedere bestraling op bestralingstoestel ‘Goud’ krijgt u een vragenformulier.
Vul dit formulier in en geef het aan de laborant van uw bestralingstoestel.
Wij vragen u dit meteen na iedere bestraling te doen.

U werkt mee aan dit onderzoek?
U vult de toestemmingsverklaring in en brengt deze mee naar Instituut Verbeeten.
U geeft de toestemmingsverklaring aan uw radiotherapeut-oncoloog.
U mag altijd stoppen met het onderzoek. Ook als u uw toestemmingsverklaring
ondertekend hebt. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

U werkt niet mee aan dit onderzoek?
U vult de toestemmingsverklaring niet in. U geeft deze terug aan uw
radiotherapeut-oncoloog.
Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Wie is verantwoordelijk voor dit onderzoek?
Anke Timmers voert dit onderzoek uit als vervolgstudie op haar afstudeerproject
voor de opleiding tot radiotherapeutisch laborant.
Haar begeleiders zijn:

Tom Rozema, radiotherapeut-oncoloog

Willy de Kruijf, klinisch fysicus

Privacy
Alle gegevens behandelen wij vertrouwelijk.

Hebt u vragen over dit onderzoek?
Stel al uw vragen aan uw radiotherapeut-oncoloog.

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.

Anke Timmers
radiotherapeutisch laborant
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