Aan: deelnemer HOVON 138 studie
Bijgevoegde brief graag overhandigen aan uw eigen apotheker!
Datum: xx-yy-zzzz
Betreft: informatie voor uw eigen apotheker
Geachte heer/ mevrouw,
U neemt in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) deel aan de HOVON 138 studie
(verantwoordelijk onderzoeker: prof. dr. E. Vellenga). Voor deze studie krijgt u een geneesmiddel via de
Klinische Farmacie en Farmacologie (ziekenhuisapotheek) van het UMCG.
Met het oog op medicatiebewaking en –begeleiding is het van belang dat uw eigen apotheek op de
hoogte is van alle medicatie die u gebruikt; ook van geneesmiddelen die in studieverband worden
gegeven.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u om de bijgevoegde brief te
overhandigen aan uw eigen apotheker.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Dhr. dr. H.H. Boersma, ziekenhuisapotheker
Klinische Farmacie en Farmacologie UMCG

Mw. Drs. M.A. Zuur, apotheker Klinisch Geneesmiddelonderzoek

Aan: openbare apotheker (‘thuis-apotheek’)
Datum:
Betreft: informatie voor medicatiebewaking i.v.m. deelname aan de XXXXX studie
Naam cliënt:
Geboortedatum:
Startdatum:

Geachte collega,
Om de medicatiehistorie van uw cliënt compleet te kunnen houden, informeer ik u over de te gebruiken
medicatie van uw cliënt.
Uw cliënt neemt deel aan een studie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, welke wordt
uitgevoerd door prof. dr. E. Vellenga. Doel van de studie is om XXXXX.
De deelnemer is hiervoor onder behandeling bij het UMCG waarvoor de patiënt het volgende toegediend
krijgt:

Arseentrioxide IV
0,15 mg/kg op dag 5 tot 28 tot dag 60 na start idarubicine, waarna vervolgt wordt met
0,15 mg/kg op dag 1 tot 5 gedurende 4 weken, waarna het 4 weken niet gegeven wordt
voor in totaal 4 cycli van 28 dagen.
Voor verdere bijzonderheden over arseentrioxide verwijs ik u graag naar de KNMP kennisbank.
Bijzonderheden:
Tijdens de studie zijn de volgende behandelingen niet toegestaan:
- Andere studiemedicatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de behandelend onderzoeker of ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Dhr. dr. H.H. Boersma, ziekenhuisapotheker UMCG

Mw. Drs. M.A. Zuur, apotheker Klinisch Geneesmiddelonderzoek

