Kankerplan - Tumorbank
Identificatie-etiket van de patiënt :

Waarschijnlijk hebt u reeds horen spreken over het Kankerplan dat door de FOD Volksgezondheid werd opgezet.
Het Kankerplan ondersteunt binnen dit kader 11 ziekenhuizen die over een tumorbank beschikken die op een
gecentraliseerde manier wordt beheerd. Het UVC BRUGMANN maakt deel uit van deze groep ziekenhuizen. Als universitair
ziekenhuis neemt het UVC BRUGMANN zodoende deel aan de inzameling van stalen die worden genomen bij een
heelkundige ingreep die u misschien zal ondergaan bij wijze van voorzorgsmaatregel, diagnostische of therapeutische
behandeling.
Residueel weefsel, dat wil zeggen het weefsel dat overblijft na behandeling en diagnose, wordt bewaard in deze
tumorbank. Daarbij worden strikte wetenschappelijke regels gevolgd en het medisch geheim wordt gerespecteerd. Het
residuele weefsel en de relevante klinische inlichtingen zullen ter beschikking gesteld worden voor wetenschappelijk
onderzoek via de virtuele tumorbank van het Nationale Kankerregister. Dit gebeurt volledig anoniem.
Indien echter uit onderzoek resultaten worden vastgesteld die voor uw gezondheid een gunstige invloed kunnen
betekenen, zal het mogelijk zijn uw anonieme gegevens op te sporen teneinde u hierover op de hoogte te stellen (voor
meer informatie kunt u terecht op de website www.virtualtumourbank.be).
De bedoeling is om de medische kennis te verbeteren en om in de toekomst oncologische patiënten een betere
verzorging te bieden.
U kunt zich verzetten tegen het bewaren en gebruiken van uw overgebleven weefsel. In dit geval vragen wij u om het
bijgevoegde formulier in te vullen, het over te maken aan de opnamedienst, aan uw zorgeenheid of aan uw arts. U kunt
ook later nog schriftelijk verzet aantekenen tegen het gebruik van uw weefsel bij uw behandelende arts of bij de
hoofdarts van het ziekenhuis.
Wij hopen echter dat het belang van deze onderzoeken u kan overtuigen. Uw behandelend arts kan u hieromtrent nadere
informatie verstrekken.
Wij danken u voor uw aandacht en uw deelname.
De algemene en medische directies.

Verklaring van verzet tegen het gebruiken van uw
overgebleven weefsel
Ondergetekende (naam en voornaam van de patiënt),
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