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      Appendix 1A 
European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in Obstetrics 

(EPiMAP Obstetrics)        

A European prospective multicentre observational study 

PATIENTEN INFORMATIEFOLDER  

 

GEACH TE  ME V RO UW ,  
Graag zouden we u willen vragen deel te nemen aan een onderzoek opgezet vanuit de Europese 
Vereniging van Anesthesiologie. 
Voordat u beslist of u wel of niet wilt deelnemen, vragen wij u de onderstaande informatie zorgvuldig 
door te lezen. Hierin wordt uitgelegd wat het doel van deze studie is en wat eventuele deelname aan 
de studie voor u inhoudt. 
 
Doel van de studie 
Deze studie is een Europees initiatief om inzicht te krijgen in de diverse behandelingstechnieken 
binnen Europa van een mogelijke complicatie van de ruggenprik bij pijnstilling tijdens de bevalling, 
genoemd accidentele durale punctie. 
 
Beschrijving van de studie 
De ruggenprik is een veel gebruikte en bewezen effectieve methode voor pijnbestrijding tijdens de 
bevalling en keizersnede. Een zeldzame complicatie van deze methode is de accidentele durale 
punctie, waarbij door het dunne vlies dat rondom het ruggenmerg ligt wordt geprikt. Dit leidt vaak 
tot hoofdpijnklachten (post durale punctie hoofdpijn). Er zijn verschillende manieren om deze 
hoofdpijn te behandelen: een zogenaamde bloodpatch of conservatieve maatregelen zoals 
pijnmedicatie, vocht toediening en bedrust. Bij een bloodpatch wordt bij de patient bloed 
afgenomen en ingespoten in de rug op het niveau waar de ruggenprik is geplaatst. De kans op snelle 
vermindering van de hoofdpijnklachten na het toedienen van een bloodpatch is 50-60%, de kans op 
snelle vermindering van de hoofdpijnklachten bij conservatieve maatregelen ligt lager. De keuze voor 
conservatieve maatregelen of voor een bloodpatch als behandeling van post durale punctie 
hoofdpijn verschilt tussen ziekenhuizen en tussen de diverse Europese landen. Er is nog onvoldoende 
bekend welke factoren het succes van de behandeling van post durale punctie hoofdpijn 
beinvloeden. Deze moeten verder onderzocht en beschreven worden. 
 
In dit onderzoek willen we de behandeling van deze zeldzame complicatie, na het plaatsen van een 
ruggenprik tijdens de bevalling, in uw ziekenhuis observeren en documenteren. Dit houdt in, dat we 
u in geval van deelname, gedurende 1 week tot maximaal 3 maanden zullen vervolgen.  
 
Wat houdt deelname aan de studie in? 
Uw beslissing wat betreft het wel of niet deelnemen aan de studie heeft geen invloed op de 
medische zorg en behandeling die u krijgt. Als u besluit niet deel te nemen aan de studie,  
verandert er niets aan uw behandeling.  
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De beslissingen van de behandelende artsen tijdens uw opname en na uw ontslag uit het ziekenhuis 
veranderen niet en zijn onafhankelijk van uw toestemming wat betreft het wel of niet deelnemen 
aan de studie. 
Als u toestemt met deelname aan de studie, zullen we uw eventuele hoofdpijnklachten tijdens uw 
opname in het ziekenhuis dagelijks observeren en documenteren volgens de standaard procedure in 
uw ziekenhuis. De anesthesioloog (gespecialiseerd in het plaatsen van ruggenprikken) zal u 
regelmatig vragen naar uw hoofdpijnklachten en u adviseren wat betreft de behandeling hiervan. 
Alle gegevens die van u en vanuit uw medische dossier voor deze studie worden verzameld, zijn strikt 
vertrouwelijk en zijn niet tot u persoonlijk te herleiden. De keuze voor de behandeling van eventuele 
hoofdpijn is de keuze die standaard is in uw ziekenhuis, er wordt geen behandeling gepland in het 
kader van deze studie. 
 
Intrekken van toestemming tot deelname 
U heeft op elk moment de mogelijkheid uw toestemming voor deelname aan de studie in te trekken. 
U hoeft hierbij uw beslissing niet toe te lichten. 
 
Privacy en het gebruik van medische gegevens 
Om de studie goed uit te kunnen voeren, is het nodig om gebruik te maken van bepaalde informatie 
uit uw medische dossier. Als u toestemming voor deelname aan de studie geeft, dan gaat u akkoord 
met het volgende: 
 

 Informatie van alle deelnemers aan deze studie wordt opgeslagen in een beveiligde digitale 
database. 

 Uw gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet tot u persoonlijk te herleiden.  
 
Resultaten van de studie 
De resultaten van deze studie zullen worden gepubliceerd in een internationaal medisch tijdschrift. 
In het artikel zullen alle deelnemende ziekenhuizen vermeld worden en alle onderzoekers hebben de 
beschikking over kopieen van dit artikel. 
 
Tot slot  willen we u er graag op wijzen, dat dit informatie- en toestemmingsformulier alleen van 
toepassing is op uw deelname aan de studie.  
 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de betrokken onderzoeker of research nurse in uw 
ziekenhuis: 
 

Onderzoeker:  ------------------------------------- Telefoonnummer: --------- 
Research Nurse:  ------------------------------------- Telefoonnummer: --------- 

 
Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan wetenschappelijk 
onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de Medisch Etische Commissie van uw Ziekenhuis. 
 
 Telefoonnummer METC:  ------------------------------ 
 
Wij willen u hartelijk danken voor het lezen van deze Informatiefolder. 
Datum_______________________  
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      Appendix 1B 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture 
in Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        
A European prospective multicentre observational study 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER  

 
 
Nummer deelnemend centrum: E _ _ _ - _ _ _ 

Studienummer: EPiMAP Obstetrics/ NCT023362828 

Identificatienummer patient: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Naam van de locale onderzoekscoordinator: ____________________ 

1. Ik bevestig dat ik de informatiefolder (versie 1 dd 15 september 2015) heb gelezen en 
begrepen. Ik heb de kans gehad om  over de informatie na te denken en vragen te stellen. 
Mijn vragen zijn naar teveredenheid beantwoord. 
 

2. Mijn deelname is vrijwillig en ik kan op elk door mij gewenst moment mijn toestemming 
intrekken zonder opgave van reden en zonder dat dit invloed heeft op mijn medische 
behandeling en rechten als patient. 
 

3. Ik ben ervan op de hoogte, dat onderdelen van mijn medische dossier en de data verzameld 
tijdens deze studie , ingezien kunnen worden door onderzoekers van de Europese Vereniging 
van Anesthesiologie en regelgevende instanties, voor zover dit relevant is voor mijn 
deelname aan deze studie. Ik geef toestemming  voor inzage in deze gegevens. 
 

4. Ik geef toestemming voor berichtgeving aan mijn huisarts wat betreft mijn deelname aan 
deze studie. 
 

5. Ik ga akkoord met deelname aan deze studie. 

 

Naam van de patient:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Naam arts:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Datum:     _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
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      Appendix 1C 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture 
in Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        
A European prospective multicentre observational study 

 

TO EST EMMIN GSFOR MULI ER  I N  DE SIT UATI E DAT  D E P ATI ENT E NI ET  IN S T AAT  W AS  DE 

INFO R MATI E EN  HET  TO ES T EMMI NGS FOR MULI ER TE LEZEN  EN  T E BEGR IJP E N   

 
Ten aanzien van het verzoek tot deelname aan de de EPiMAP studie door ……………………………… 
(voor- en achternaam deelneemster), verklaar ik ……………………………………….. (voor- en achternaam), 
als  .......................................... (relatie tot deelneemster) dat ik: 
 
 De studie informatie folder heb gelezen.   
 De mogelijkheid heb gekregen om vragen te stellen. 
 Voldoende informatie over de studie heb gekregen.   
 

Ik heb gesproken met ............................ (naam onderzoeker) en ik begrijp dat deelname aan de 
studie niet van invloed is op de medische zorg, die de patiente die ik vertegenwoordig, zal 
ontvangen.  
 
Ik ben ervan op de hoogte dat deelname vrijwillig is. 
 
Ik weet dat toestemming voor deelname ingetrokken kan worden:  
 Op elk gewenst moment 
 Zonder opgave van reden 
 Zonder dat dit gevolgen heeft voor haar medische zorg.    
 
In mijn aanwezigheid heeft ...................................... (naam van deelneemster) alle benodigde 
informatie ontvangen,  passend bij haar begripsniveau, en heeft zij toegestemd met deelname. 
Ik geef vrijwillig toestemming voor de deelname van ……………………….. (naam deelneemster) aan 
deze studie.  
 
Plaats  ...................................................    datum        ............................  
 
 
Handtekening van de geautoriseerde partij  Handtekening van de onderzoeker 
 
……………………………………………………   …………………………………………………….. 
 
 


