
 

Checklist: in gesprek over deelname aan een trial 
Met de arts of verpleegkundige gaat u in gesprek over deelname aan de trial. U krijgt 

uitgebreide informatie over het onderzoek.  

Voor het gesprek kunt u deze checklist gebruiken. Dit zijn voorbeeldvragen waarmee u alle 

belangrijke informatie over de trial met de arts of verpleegkundige kunt bespreken. 

Over de opzet van de trial 
• Wat is het doel van het onderzoek? 

• In welke fase zit de trial? 

• Gaat er een loting plaatsvinden? 

• Kan iemand zonder mijn toestemming te weten komen dat ik aan het onderzoek 

meedoe?  

• Kan ik andere deelnemers van de trial spreken?  

• Kan ik het resultaat van het onderzoek te weten komen? 

• Wat zijn mijn verplichtingen? 

Over de behandeling en bijwerkingen 
• Welke behandeling wordt onderzocht? 

• Wat is het verschil in mijn behandeling met of zonder deelname? 

• Wat gebeurt er als de nieuwe behandeling niet werkt? 

• Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van deze behandeling? 

• Hoe groot is het risico op bijwerkingen?  

• Wat moet ik doen als ik bijwerkingen heb?  

• Kan ik mijn andere medicijnen blijven innemen?  

• Kan ik aanvullende of alternatieve behandelingen volgen?    

Over de praktische zaken 
• Hoelang duurt de trial?  

• Met welke praktische zaken moet ik rekening houden?  

• Moet ik voor de trial extra naar het ziekenhuis komen? Is dat op de polikliniek of word 

ik opgenomen?  

• Welke onderzoeken worden gedaan? Krijg ik bijvoorbeeld bloedonderzoek of een 

scan? 

• Welke arts of verpleegkundige is contactpersoon? Hoe kan ik hem of haar bereiken? 

• Wie kan ik in noodgevallen bereiken? 

• Zijn er extra kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek? Betaalt mijn 

zorgverzekering die?  

 Over mijn keuze 
• Kan ik zelf iets hebben aan het onderzoek?  

• Kan ik op een later tijdstip alsnog besluiten om mee te doen?  

• Kan ik stoppen als het tegenvalt?  

• Krijg ik nog begeleiding nadat het onderzoek is afgerond? 

• Welke behandelingen zijn er als ik niet meedoe met de trial?  

 


