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Geachte heer/mevrouw,
Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk
onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming
nodig. U ontvangt deze brief omdat u afhankelijk bent van benzodiazepinen. Voordat
u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek
inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u
vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.
Algemene informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde
brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.
Dit onderzoek wordt gedaan door de afdeling psychiatrie van het Radboudziekenhuis
te Nijmegen. Er doen 30 proefpersonen uit Nederland mee. De toetsingscommissie
CMO Arnhem Nijmegen heeft dit onderzoek goed gekeurd. Algemene informatie over
de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk
onderzoek’.
1. Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek willen wij nagaan of met het gebruik van het geneesmiddel
flumazenil het stoppen van gebruik van benzodiazepinen makkelijker gaat.
Flumazenil kan voor deze reden buiten onderzoek nog niet gebruikt worden door
artsen.
2. Welke behandeling wordt onderzocht?
In dit onderzoek wordt de behandeling met flumazenil onderzocht. Flumazenil
bestaat al langer. De merknaam is Anexate. Het wordt gebruikt na een operatie om
een patiënt wakker te krijgen. Of als tegengif bij mensen die teveel benzodiazepinen
ingenomen hebben.
In Australië en Italië hebben artsen veel ervaring opgedaan door mensen met een
afhankelijkheid van benzodiazepinen te behandelen met een lage dosis flumazenil.
Bijna iedereen maakte de behandeling af en was na een week gestopt met (vrijwel)
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alle benzodiazepinen. De meeste patiënten hadden weinig klachten van ontwenning
en waren tevreden over de behandeling.
Voordat we deze methode in Nederland kunnen inzetten moeten we eerst ook in
Nederland onderzoek doen naar de werking, effectiviteit en risico’s.
3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Alle dertig mensen die meedoen worden twaalf dagen opgenomen in het
Radboudumc in Nijmegen. Iedereen krijgt het medicijn flumazenil toegediend per
infuus, gedurende zes dagen. Dit infuus wordt aangebracht in de huid van de buik.
De eerste drie nachten krijgen deelnemers nog een lage dosis benzodiazepinen om
beter te slapen. Alle andere benzodiazepinen worden gestopt.
Mensen die meedoen mogen geen ernstig gezondheidsprobleem hebben. Daarom
controleren we een maand voor de opname eerst de gezondheid van de deelnemers.
Daarna meten we de kwaliteit van de slaap, vermoeidheid en de hoeveelheid stress
en angst. Dit doen we met behulp van eenvoudige computertesten en vragenlijsten.
Deze controle vooraf duurt in totaal een halve dag op een locatie in de eigen regio.
Tijdens de infuus behandeling doen we een aantal testen opnieuw. Ook maken we
gedurende drie nachten een hersenfilm (EEG). Dat EEG gebruiken we om te zien
wat het effect van flumazenil is in de hersenen.
Eén en drie maanden na de opname doen we de laatste metingen. Dat zijn dezelfde
testen als tijdens de opname behalve het EEG. Deze testen duren ongeveer 1,5 uur.
We proberen die testen indien mogelijk te doen bij de deelnemer thuis, maar dit kan
ook in het ziekenhuis als u dat liever heeft. Hierna is het onderzoek klaar.
Door alle gegevens voor, tijdens en na de behandeling te vergelijken gaan we na of
deze behandeling werkelijk makkelijk, snel en veilig is. In bijlage A staat een schema
van het onderzoek. Daarop staat precies beschreven wanneer we welke testen doen
en hoeveel tijd ze kosten.
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4. Wat wordt er van u verwacht
Als u meedoet aan deze experimentele behandeling dan wordt van u verwacht dat u:
•

meedoet aan de extra metingen.

•

beperkt koffie drinkt en probeert niet te slapen overdag.

•

Gedurende twee weken niet gaat zwemmen, een bad neemt (douchen is wel
mogelijk), auto rijdt of gevaarlijke machines bedient.

•

alle eigen medicatie die u voorgeschreven krijgt gewoon inneemt behalve de
benzodiazepinen.

•

afspraken over een vervolgbehandeling na de ontgifting nakomt. (Dat kan bij
de huisarts, praktijkondersteuner of geestelijke gezondheidszorg zijn.)

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:
•

voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat
homeopathische geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of
geneesmiddelen van de drogist zijn.

•

als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.

•

als u plotseling gezondheidsklachten krijgt.

•

als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek.

•

als uw contactgegevens wijzigen.

Bent u in de vruchtbare leeftijd? Dan is het belangrijk dat u tot drie maanden na de
proef behandeling niet zwanger wordt. We weten namelijk niet wat de exacte
gevolgen zijn voor een vrucht. Ook kan een zwangerschap invloed hebben op de
testen die we doen.
5. Bijwerkingen en complicaties
Alle ontwenningsklachten die u kan krijgen bij het afbouwen van benzodiazepinen
kunt u ook krijgen tijdens de behandeling met flumazenil. Deze ontwenningsklachten
zijn waarschijnlijk minder erg zijn dan bij regulier afbouwen van benzodiazepinen. Het
stoppen met benzodiazepinen zal dan makkelijker gaan.
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Tijdens het afbouwen van benzodiazepinen bestaat er een klein risico op een
epileptische aanval. Dit risico is ook aanwezig bij de behandeling met flumazenil. Het
risico op een epileptische aanval wordt geschat op één procent.
6. Mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek
Als u meedoet met deze experimentele behandeling dan zijn de belangrijkste
voordelen;
•

Een veel kortere opname (twaalf dagen in plaats van zes weken);

•

Grotere kans dat het lukt om de opname zonder benzodiazepinen af te sluiten;

•

Mogelijk minder ontwenningsklachten dan bij afbouw van benzodiazepinen.

Belangrijkste nadelen van de experimentele behandeling zijn:
•

De flumazenil toediening per infuus.

•

Drie extra bezoeken contacten voor de keuring en testen.

•

Invullen van vragenlijsten, een bloedafname en uitvoeren van computertesten
tijdens de behandeling.

•

Een kans van één op honderd op een epileptisch insult.

•

Driemaal een hersenfilm tijdens het slapen.

7. Als u niet wil meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt
meedoen wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw afhankelijkheid. De
onderzoeker en uw huisarts kan u meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn
en de voor en nadelen daarvan.
Doet u wel mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken en toch
stoppen. Dit kan ook nog tijdens de behandeling. U hoeft niet te zeggen waarom.
Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. In alle gevallen krijgt u gewoon de
behandeling die u anders ook zou krijgen.
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de
onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.
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8. Wat gebeurt er als de behandeling tijdens het infuus moet worden
onderbroken?
In bijzondere omstandigheden kan het zijn dat we moeten stoppen met het infuus
flumazenil. Bijvoorbeeld na een epileptische aanval, bij ernstige verwardheid of
wanneer u niet verder wilt met de behandeling. In dat geval krijgt u opnieuw
benzodiazepinen voorgeschreven. Wij vragen u dan wel deel te blijven nemen aan
het onderzoek en de nametingen. Als u dat niet wil kunt u dat altijd weigeren.
9. Gebruik en bewaren van uw gegevens
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens 15
jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek. Als
u dat niet wil, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.
Algemene informatie over de registratie van onderzoeken vindt u in de brochure
‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’
10. Verzekering voor proefpersonen
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De
verzekering dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B
vindt u meer informatie over de verzekering. Daar staat ook aan wie u schade kunt
melden.
11. Informatie aan huisarts en behandelend specialist
Wij sturen uw huisarts en behandelend specialist altijd een brief om te laten weten
dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed
vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.

12. Kosten en vergoedingen
De opname in het Radboudumc wordt voor een deel in rekening gebracht bij uw
zorgverzekeraar. Indien van toepassing wordt uw eigen risico vergoed. U krijgt een
vergoeding voor de reiskosten als u voor de twee nametingen naar Nijmegen reist.
Verder zijn er geen kosten of vergoedingen verbonden aan dit onderzoek.
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13. Heeft u vragen?
Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag op de website www.benzodebaas.nl. Voor
een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij Dr. C.
Kan, psychiater, telefoonnummer 024-3613490. Hij weet veel over onderzoek en
afhankelijkheid van benzodiazepinen maar heeft verder niets te maken met dit
onderzoek. Heeft u vragen voor een onderzoeker dan kunt u mailen met Drs. E
Paling, verslavingsarts Erik.Paling@radboudumc.nl of bellen met Dr. A Schellekens,
psychiater telefoonnummer 024-3613400.
Dank voor uw aandacht.
Nijmegen, oktober 2016
Dr. A. Schellekens, psychiater
Drs. E. P Paling, verslavingsarts

Bijlagen
•

A stroomschema onderzoek

•

B verzekeringstekst

•

Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
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Bijlage A: Stroomschema onderzoek

Duur

Wat

Waar

Drie uur

Kennismaking, lichamelijke screening
(lichamelijk onderzoek,
bloedonderzoek, urineonderzoek,
hartfilm (ECG), negen vragenlijsten,
twee computertesten en instructie voor
slaapwaakdagboek gedurende een
week na dit bezoek.

Eigen regio

twaalf
dagen

Opname, flumazenil behandeling, zeven Radboudumc
vragenlijsten, een bloedonderzoek en
twee testen op de computer. Driemaal
een hersenfilmpje in de nacht,
slaapwaakdagboek bijhouden
gedurende de opname.

1,5 uur

Vijf vragenlijsten, een urineonderzoek
Eigen regio
twee testen op de computer en de week
voor het bezoek slaapwaakdagboek
bijhouden.

1,5 uur

Acht vragenlijsten, een urineonderzoek

1 maand voor
de behandeling

Behandeling
Infuus

1 maand na de
behandeling

3 maanden na
de behandeling

twee testen op de computer en de week Eigen regio
voor het bezoek slaapwaakdagboek
bijhouden.
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Bijlage B
Verzekeringstekst proefpersoneninformatie; datum goedkeuring METC vanaf 1 juli 2015
Voor de deelnemers aan dit onderzoek is door Radboudumc een verzekering afgesloten. Deze
verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en
die zich gedurende de deelname van de proefpersoon aan het onderzoek openbaart, of binnen vier
jaar na beëindiging van diens deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben
geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is gemeld.
Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar.
De verzekeraar van het onderzoek is:
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.
Postbus 191
2270 AD Voorburg
Tel. 070 3017070
Email: Schade@centramed.nl
De verzekering biedt een maximum dekking van € 650.000,-- per proefpersoon en € 5.000.000,-- voor
het gehele onderzoek en € 7.500.000,-- per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever.
Bovenstaande bedragen zijn opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl.
De verzekering dekt schade die het gevolg is van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. De
verzekering dekt niet:
- Schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze
zich zou voordoen;
- Schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had
deelgenomen;
- Schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies door de proefpersoon;
- Schade aan uw nakomeling(en), als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of
uw nakomeling(en);
- Schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden;
- Schade die een gevolg is van het optreden van een risico waarvoor u in de schriftelijke informatie
bent gewaarschuwd, tenzij het risico zich in ernstiger mate voordoet dan was voorzien of het risico
uiterst onwaarschijnlijk was.
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