2018/2019, Amsterdam
Geachte bewoner,
Uw verpleeghuis doet mee aan een onderzoek naar blaasontstekingen, het PROGRESS
onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Academisch Medisch
Centrum (AMC, Amsterdam) in verpleeghuizen van het Universiteit Netwerk Ouderenzorg
(UNO) van het VUmc: Vivium zorggroep, Zonnehuisgroep Amstelland en Axion Continu.
Blaasontstekingen bij verpleeghuisbewoners komen veel voor. Het is echter moeilijk om een
blaasontsteking met zekerheid vast te stellen. Daarom krijgen verpleeghuisbewoners vaak
uit voorzorg al geneesmiddelen tegen blaasontstekingen (antibiotica). Hierdoor wordt er te
veel en onnodig antibiotica gegeven. Bacteriën die blaasontsteking veroorzaken worden op
deze manier ongevoelig voor de antibiotica en de antibiotica worden minder werkzaam.
Door het meten van ontstekingseiwitten in het bloed kunnen we een blaasontsteking
misschien beter vaststellen. Daarom willen we in dit onderzoek deze ontstekingseiwitten
gaan meten in bloed en ontstekingscellen en bacteriën meten in urine. Het doel van dit
onderzoek is het beter kunnen vaststellen van een urineweginfectie en het verminderen van
onnodig antibioticagebruik. De volledige informatie over dit onderzoek vindt u in de
bijgevoegde informatiefolder.
U ontvangt deze brief omdat wij uw toestemming willen vragen om deel te nemen aan dit
onderzoek. Wanneer uw arts denkt dat u een blaasontsteking heeft, willen wij graag een
beetje bloed (maximaal 80 microliter, enkele druppels) bij u afnemen middels een vingerprik
en urine verzamelen. Wij zullen twee testen (ontstekingswaarden) uitvoeren in uw bloed en
twee testen (aantal ontstekingscellen en kweek) uitvoeren in uw urine. Daarnaast zullen we,
als u dat goed vindt, de urine invriezen en bewaren voor 15 jaar, om in de toekomst
onderzoek te doen naar het erfelijk materiaal (DNA) van de bacteriën in de urine. We zullen
niet naar menselijk DNA kijken.
De urine zal door de verpleegkundige of arts‐onderzoeker worden verzameld. Het gaat om
urine die u zelf uitplast. Er zijn nagenoeg geen nadelige gevolgen te verwachten van de
bloedafname en het verzamelen van uw urine. Uw arts zal u behandelen zoals gebruikelijk. U
en uw arts krijgen de uitslag van de bloed en urinetesten niet te horen, omdat de betekenis
van de uitslagen uit dit onderzoek nog moet worden vastgesteld.
Wij willen ook graag enkele gegevens uit uw dossier verzamelen. Dit zijn gegevens over uw
medische klachten en uw medicijngebruik. Uw gegevens uit het dossier en de bloed‐ en
urinetesten zullen vertrouwelijk worden verwerkt, door niet uw naam, maar een code te
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gebruiken. De onderzoeksgegevens en urine willen wij, indien u dat goed vindt, 15 jaar
bewaren, om ook in de toekomst de onderzoeksgegevens te kunnen hergebruiken. Dit zal
gebeuren zonder uw naam of geboortedatum te gebruiken.
U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek door dit aan te geven aan uw
behandeld arts, verpleegkundige of de onderzoeksarts (zie onderstaande contactgegevens).
U hoeft niet aan te geven waarom u wilt stoppen met het onderzoek.
Wij hopen dat u medewerking wilt verlenen aan dit onderzoek. Uw bijdrage aan dit
onderzoek is namelijk van groot belang voor het verbeteren van de zorg van
verpleeghuisbewoners met (een mogelijke) urineweginfectie en het behoud van goed
werkende geneesmiddelen. Als u toestemming heeft gegeven voor dit onderzoek, betekent
dat niet dat u altijd deelneemt aan dit onderzoek. Alleen als u een vermoedelijke
blaasontsteking oploopt zult u daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek.
Wij vragen u vriendelijk om op de bijgevoegde toestemmingsverklaring aan te geven of u
toestemt of weigert tot deelname aan het onderzoek. Gelieve de verklaring binnen twee
weken terug te sturen met de bijgevoegde retourenveloppe of af te geven op de afdeling.
Mocht u vragen hebben over het onderzoek of de toestemmingsverklaring, kunt u contact
opnemen met uw arts, de arts‐onderzoeker of onderzoeksassistente van dit onderzoek (zie
contactgegevens hieronder). Bij klachten kunt u het beste terecht bij de klachtencommissie
van Academisch Medisch Centrum (AMC) (contactgegevens telefoonnummer 020‐5663355
E‐mail: klachtenfunctionaris@amc.nl).
Met vriendelijke groeten,

Sacha Kuil, arts‐onderzoeker

Soemeja Hidad, onderzoeksassistente

Telefoon: 0622351829
E‐mail: progress@amc.nl
Bijlagen
1. Informatiefolder bewoners
2. Toestemmingsformulier
3. Algemene brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’ van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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