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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Aan geadresseerde 

Betreft HEVIG-onderzoek naar hepatitis E-infecties 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 

KvK Utrecht 30276683 

Behandeld door 

HEVIG-onderzoekers 

Tel   030 274 4550 
Fax  030 274 4409 

hevig.onderzoek@rivm.nl 

Postadres 

RIVM-EPI (pb 75) 
t.a.v. HEVIG-onderzoek 
Antwoordnummer 3266 
3720 BA  Bilthoven 

Bijlagen 

Toestemmingsverklaring 
Vragenlijst 

Geachte heer/mevrouw, 

Via deze brief vragen wij uw medewerking aan het HEVIG-onderzoek naar hepatitis E 
in Nederland. U ontvangt deze uitnodiging omdat u een infectie van de lever door het 
hepatitis E virus heeft (gehad). 
Deelname aan het HEVIG-onderzoek is geheel op vrijwillige basis. Er is maar weinig 
bekend over hoe mensen besmet raken met hepatitis E in Nederland. Met de 
onderzoeksresultaten van dit onderzoek hoopt het RIVM maatregelen te vinden die 
helpen voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken. Door uw deelname aan dit 
onderzoek kunt u hieraan bijdragen. Wij hopen dat de uitgebreidere uitleg op de 
achterzijde van deze brief u overtuigt van het belang van dit onderzoek.  

Deelname aan het HEVIG-onderzoek houdt in dat u de bijgevoegde vragenlijst invult 
en dat u het RIVM-laboratorium toestemming geeft om het hepatitis E virus uit 
uw bloed te typeren voor het HEVIG-onderzoek. Hiervoor is geen nieuwe 
bloedafname nodig. Het laboratorium dat uw bloed al onderzocht heeft op hepatitis E, 
stuurt een deel van uw bloed door aan het RIVM. De vragenlijst kunt u samen met het 
ingevulde toestemmingsformulier terug sturen (geen postzegel nodig) naar: RIVM-
EPI, t.a.v. HEVIG-onderzoek (pb 75), Antwoordnummer 3266, 3720 BA Bilthoven. 

Uw GGD heeft deze envelop aan u geadresseerd. Uw vragenlijst en persoonsgegevens 
zullen vertrouwelijk worden behandeld en de vragenlijst wordt apart (gecodeerd) van 
uw naam of adres verwerkt. De bloeduitslagen bij het laboratorium van het RIVM 
blijven wel aan uw persoonsgegevens gekoppeld. 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met het HEVIG-
onderzoeksteam op het RIVM, per e-mail: hevig.onderzoek@rivm.nl of telefonisch: 
030-2744550.  

Met vriendelijke groet namens het HEVIG-onderzoeksteam, 
Afdelingshoofd Dr. Eelco Franz 

Centrum infectieziektebestrijding 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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Achtergrond en uitleg over het HEVIG-onderzoek 
naar hepatitis E-virusinfecties in Nederland 

Wat is hepatitis E? 
Hepatitis E is een ontsteking van de lever veroorzaakt door een virus (hepati-
tis E-virus of HEV). De meeste mensen die besmet zijn met dit virus hebben 
geen ziekteverschijnselen. Mensen die al een bestaande medische aandoening 
hebben kunnen makkelijker klachten krijgen van een HEV infectie, zoals 
koorts, buikklachten en jeuk. Tevens kunnen het oogwit en de huid een gele 
kleur krijgen, wat ook wel geelzucht genoemd wordt. 

Waarom onderzoek naar hepatitis E?  
In Nederland is hepatitis E lange tijd beschouwd als een reizigersziekte. In de 
afgelopen jaren zijn er echter steeds meer gevallen bekend waarbij de 
patiënten niet recent in het buitenland zijn geweest. Het is onduidelijk 
waardoor HEV-infecties worden veroorzaakt in Nederland. Dit landelijke 
onderzoek is bedoeld om te bepalen op welke manier mensen worden 
geïnfecteerd met HEV en wanneer welke mensen daar echt ziek van worden 
en daaruit af te leiden op welke manier we deze infecties of ziektelast in de 
toekomst kunnen voorkomen. De overheid gebruikt deze informatie om 
maatregelen te treffen die het aantal infecties kunnen verminderen. 

Wie worden er gevraagd deel te nemen aan het HEVIG-onderzoek? 
De patiënten die wij vragen om deelname aan dit onderzoek, zijn personen 
waarbij in een laboratorium hepatitis E is aangetoond. Ter vergelijking worden 
ook personen in het onderzoek opgenomen, als zogenaamde controle. 
Controlepersonen zijn een willekeurige selectie van mensen uit het 
bevolkingsregister van Nederland. De onderzoekers op het RIVM zullen 
patiënten en controles vergelijken voor onder andere blootstelling aan 
mogelijke bronnen van HEV.  

Door wie wordt het HEVIG-onderzoek uitgevoerd?  
Het HEVIG-onderzoek (staat voor Hepatitis E Virusinfecties In onze 
Gemeenschap) wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) in Bilthoven, samen met diverse laboratoria en GGD’en in 
Nederland. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met de onderzoekers van het HEVIG-onderzoek op het RIVM,  
per e-mail: hevig.onderzoek@rivm.nl of telefonisch: 030-2744550. 
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Toestemmingsverklaring patiënt 
voor deelname aan HEVIG-onderzoek naar hepatitis E in Nederland 
 
Ondergetekende 
• Verklaart dat hij/zij informatie heeft ontvangen over het onderzoek naar hepatitis E en van deze informatie kennis 

heeft genomen. 
• Heeft de gelegenheid gekregen iedere gewenste vraag te stellen aan de onderzoekers op het RIVM. 
• Verklaart dat hij/zij vrijwillig wil deelnemen aan het onderzoek. 
• Weet dat hij/zij zonder opgaaf van reden op elk gewenst moment de deelname aan het onderzoek kan 

beëindigen. 
• Geeft toestemming om de hepatitis E virus stammen geïsoleerd uit zijn/haar serum, verder te typeren ten 

behoeve van het onderzoek naar hepatitis E. 
• Is ervan op de hoogte dat bij vragen of problemen direct contact kan worden opgenomen tijdens kantooruren 

met het HEVIG-onderzoeksteam op het RIVM, per e-mail: hevig.onderzoek@rivm.nl of telefonisch: 030-2744550. 
 

Vul hieronder uw gegevens in: 
 
Voorletters:  _________________________   Achternaam: _______________________________________________ 
 
Adres: _________________________________________________________________________________________ 
 

Postcode :         Plaats: ______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _________________________      E-mail: __________________________________________ 
 

Geboortedatum:   -   -     (bijvoorbeeld 23-03-1974) 
 dag  maand  jaar  
 

Mogen wij u bellen of mailen voor een nadere toelichting op uw vragenlijst voor dit onderzoek?      Ja  Nee  
 
Wilt u na afloop van het onderzoek schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de algemene     Ja  Nee 
onderzoeksresultaten?  

Plaats: ___________________________________ 
Datum van  

ondertekening:   -   - 2 0 1  
  dag  maand  jaar 
 
 
..................................................................................      
(Handtekening deelnemer*) 
  

 

*  Voor deelnemers jonger dan 12 jaar dient dit formulier door alleen de ouders/verzorgers te worden ondertekend. Bij deelnemers van 12 tot 
16 jaar dient dit formulier door de deelnemer en de ouders/verzorgers te worden ondertekend. 
 
 
............................................................. ......................         ....................................................................... 
(Handtekening ouder van deelnemer*)                                    (Handtekening ouder van deelnemer*) 
 

 

NB. De onderzoekers op het RIVM behandelen uw vragenlijst en persoonsgegevens vertrouwelijk en de vragenlijst 
wordt apart (gecodeerd) van uw naam of adres verwerkt. De bloeduitslagen blijven wel aan uw persoonsgegevens 
gekoppeld. Deze toestemmingsverklaring wordt 15 jaar bewaard op het RIVM en wordt daarna vernietigd. 

Door de GGD in te vullen (a.u.b. zo volledig mogelijk) t.b.v. de koppeling 
van deze vragenlijst, toestemmingsverklaring en HEV-positieve monster: 
 

Monster/patiëntnummer: …………………………………… 
 

Geboortedatum patiënt: ………/………/…………… M/V 
 

Naam & email-adres GGD: …………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 

Toestemmingsverklaring patient, voor deelname aan HEVIG-onderzoek naar hepatitis E-infecties in Nederland. 


