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      Appendix 1A 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

Een Europese toekomstgerichte multicenter observatiestudie 

STUDIE IN FO R MATI EBLAD  VOO R  P ATI ËNT EN  
( INDI EN NOODZAK ELIJK  W EGENS  LO K A LE ET HI S CHE  O F GER EGULEER DE  BEHO EFT EN) 

 

GEACH TE  ME VRO UW  

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoeksstudie die wordt gefinancierd door de 
European Society of Anaesthesiology.  
Vooraleer u beslist om wel of niet deel te nemen aan deze studie zouden we u willen vragen om 
onderstaande informatie zorgvuldig te lezen. Hierin worden het doel van de studie en de implicaties 
van uw eventuele deelname uitgelegd. 
 
Doel van de studie 
Deze studie is een Europees initiatief om de procedures voor de behandeling van een ongewone 
complicatie van epidurale analgesia tijdens arbeid of keizersnede, accidentele spinale punctie 
genaamd (hieronder beschreven), in Europa in kaart te brengen. 
 
Beschrijving van de studie 

Epidurale analgesia voor bevallingen is een algemeen gebruikte en gevestigde methode voor 

verlichting van de pijn tijdens de bevalling en bij keizersnede. Een zeldzame complicatie van deze 

procedure is accidentele spinale punctie (wanneer het dunne membraan dat de ruggengraat omhuld 

per ongeluk geperforeerd wordt), hetgeen vaak leidt tot post-durale punctie hoofdpijn (PDPH). Er zijn 

verschillende manieren om PDPH te behandelen, waaronder een epidurale bloedpatch of 

conservatieve methodes (pijnmedicatie, vloeistoffen, platte rust, enz.). Het slaagpercentage voor 

volledig herstel van hoofdpijn bij het gebruik van epidurale bloedpatch  is ongeveer 50-60% maar 

minder voor conservatieve methodes. De methode voor de behandeling van PDPH verschilt tussen 

ziekenhuizen en landen in Europa. Ook de reden voor succes of mislukken van de behandeling van 

hoofdpijn gebruik makend van verschillende manieren van behandeling moet beter onderzocht en 

beschreven worden. 
In dit onderzoek willen we de behandeling van deze ongewone complicatie observeren en 
documenteren door het volgen van het inbrengen van epidurales tijdens arbeid of keizersnede in uw 
ziekenhuis. U zal van heel dichtbij worden geobserveerd gedurende 1 week tot 3 maanden. 

Wat houdt uw deelname in? 
Of u beslist om deel te nemen of niet zal geen effect hebben op de medische zorg die u zal 
ontvangen. Indien u beslist om niet deel te nemen aan deze studie zal dit uw behandeling niet 
wijzigen. De behandelende artsen zullen hun beslissingen niet aanpassen, noch tijdens uw 
ziekenhuisverblijf noch na uw ontslag, of u heeft deelgenomen of niet. 



   

 

EPiMAP Appendix 1A Study information sheet for the patient, v. 1.0 (01OCT2015), translation in Dutch 
(Belgium) validated on 5 NOV 2015) 

EPiMAP Appendix 1A Studie Informatieblad voor Patiënten, versie 1.0 (01OKT2015) 

Pagina 1 van 2 

Indien u akkoord gaat om deel te nemen, zullen we uw hoofdpijn observeren en optekenen aan de 
hand van gestandaardiseerde methodes die dagelijks gebruikt worden in het ziekenhuis. Een 
anesthesist (arts gespecialiseerd in het inbrengen van epidurales) zal u op regelmatige basis 
interviewen en u advies geven in verband met de beste manier om de hoofdpijn te verminderen 
zodat u zo snel mogelijk naar huis kan om bij uw familie te zijn. Alle data die van u worden verzameld 
en die uit uw medisch dossier komen, zijn volledig confidentieel en u zal op geen enkele manier 
kunnen geïdentificeerd kunnen worden behalve door uw behandelende arts. Er is geen interventie 
gepland voor deze studie en de beste behandelingsoptie die vandaag in ons ziekenhuis wordt 
gebruikt, zal gevolgd worden. 
 
Terugtrekking uit de studie 

Ook al heeft u toegestemd om deel te nemen, u mag de studie verlaten wanneer u wenst en dit 
bovendien zonder dat u enige uitleg waarom moet geven. U zal uw beslissing niet moeten verklaren. 
 
Privacy en gebruik van klinische informatie 
Om de studie te kunnen uitvoeren zal het nodig zijn om bepaalde informatie die in uw medisch 
dossier staat te consulteren en te gebruiken. Uw goedkeuring zal ons autoriseren om de informatie 
te consulteren en te verwerken op de volgende manier: 
 

 Informatie zal worden opgeslagen in een gecomputeriseerde database voor alle deelnemers. 

 Eenmaal alle klinische informatie verkregen is, zal u enkel nog door een nummer worden 
geïdentificeerd. Er zal geen data in verband met persoonlijke identificatie worden onthuld. 
 
Resultaten van de onderzoeksstudie 
De resultaten die worden verkregen in de huidige studie zullen worden gepubliceerd in een 
toonaangevend medisch tijdschrift. In het artikel zullen de deelnemende centra worden vermeld en 
alle onderzoekers zullen een kopie ter beschikking hebben. 
 
Tot slot willen we er nog uw aandacht op vestigen dat dit geïnformeerde toestemmingsdocument 
enkel betrekking heeft op uw deelname aan de studie. 
 
Alle vragen over de studie moeten worden gericht aan: 

 
Onderzoeker ziekenhuis :  _______________________________________Telefoon:________ 
 
Studieverpleegkundige:     _______________________________________Telefoon:________ 
 

Indien u vragen heeft in verband met uw rechten als deelnemer aan de studie kan u 
contact opnemen met de lokale onderzoeker / de Ethische Commissie in het ziekenhuis of 
de R&D afdeling. Contact: 
 
_______________________________________Telefoon:________ 
 

Hartelijk dank om uw tijd te nemen om dit inlichtingenblad te lezen. 
Datum_______________________  
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      Appendix 1B 

TOESTEMMINGSFORMULIER  
( INDI EN NODI G W EGEN S GER EGULEERDE  BEHO EFT EN ) 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

Een Europese toekomstgerichte multicenter observatiestudie  

 

Center Nummer: E _ _ _ - _ _ _  

Studienummer: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

Patiënten Identificatie Nummer voor dit onderzoek: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Naam van Onderzoeker/ Lokale Coördinerende Onderzoeker ter plaatse: ________________ 

 

Gelieve alle vakjes aan te vinken 

1. Ik bevestig dat ik het inlichtingenblad met datum 01 oktober 2015 (versie #1.0 

voor bovenstaande studie) heb gelezen en begrepen. Ik heb de kans gekregen om na 

te denken over de informatie, om vragen te stellen en ik heb een bevredigend 

antwoord gekregen op mijn vragen. 

2. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat het mij vrij staat mij terug te 

trekken op elk moment zonder een reden te moeten opgeven, zonder dat mijn 

medische zorg of wettelijke rechten aangetast worden. 

3. Ik begrijp dat relevante secties van mijn medische notities en data die 

gedurende de studie worden verzameld kunnen worden ingekeken door individuen 

van de European Society of Anaesthesiology, van regelgevende instanties of van de 

ziekenhuisadministratie, voor wie mijn deelname aan dit onderzoek relevant is. Ik 

geef de toestemming dat deze individuen toegang tot mijn gegevens mogen krijgen. 

4. Ik ga akkoord dat mijn huisarts wordt geïnformeerd over mijn deelname aan 

de studie  

5. Ik ga akkoord om deel te nemen aan bovenvermelde studie. 

 

            

Naam van Patiënt    Datum        Handtekening 

            

Naam van ziekenhuismedewerker  Datum   Handtekening 

die toestemming afneemt      
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      Appendix 1C 

GEVO LMACHTIGDE GEÏ NFO R MEERDE TO ES TEMMIN G IN GEV AL DE P ATI ËNT NI ET  IN  

ST AAT  WAS  O M DE IN FO RMATI E EN  TO EST EMMI NG T E BEGRI JP EN   
( INDI EN NODI G W EGEN S GER EGULEERDE  BEHO EFT EN ) 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

Een Europese toekomstgerichte multicenter observatiestudie 

 
Met betrekking tot het voorstel dat ............................................ (voor- en achternaam van deelnemer) 

zou deelnemen aan de eerdergenoemde studie, verklaar ik, .......................................... (voor- en 

achternaam) als ................................................ (relatie met deelnemer) dat ik 

 

 de verstrekte informatiebladen heb gelezen.   
 de kans heb gekregen om vragen te stellen aan...................................in verband met 
de studie. 
 voldoende informatie heb ontvangen met betrekking tot de studie. 
 

Ik heb ook gesproken met ............................ (naam van onderzoeker), en ik begrijp dat deelname 

aan de studie geen enkele invloed zal hebben op de medische zorg die de patiënt die ik 

vertegenwoordig zou moeten ontvangen. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat haar deelname vrijwillig is. 
 

Ik ben mij ervan bewust dat ze zich uit de studie kan terugtrekken: 
 1. Wanneer ze wil. 
 2. Zonder uitleg te moeten geven.   
 3. Zonder gevolgen met betrekking tot de medische aandacht geschonken aan haar. 
 

In mijn bijzijn werd aan...................................... (naam van deelnemer) alle nodige information 

gegeven, aangepast aan haar niveau van begrip , en zij is akkoord gegaan om deel te nemen. 
 

Ik geef vrijwillig mijn toestemming om ................................................. (naam van deelnemer ) te 
laten deelnemen aan de studie.  
 

Stad  ...................................................    datum     ............................  

 

Handtekening van gevolmachtigde partij  Handtekening van onderzoeker 

……………………………………………………   …………………………………………………….. 


