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EuRRECa Core Endocrine Registry 

(Informatie voor volwassenen) 
Wat is EuRRECa?  
EuRRECa staat voor European Registries for Rare Endocrine Conditions (Europese registers voor zeldzame 
endocriene aandoeningen). Het is een project dat patiënten, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en 
onderzoekers helpt deel te nemen aan de registers voor zeldzame endocriene aandoeningen die worden 
behandeld binnen Endo - ERN – het Europese referentienetwerk (ERN) voor zeldzame endocriene 
aandoeningen. Voor meer informatie over Endo-ERN ga naar de website endo-ern.eu. 
 
Wat is een register?  
Een register lijkt op een medische databank die een reeks medische gegevens bevat. Registers worden 
tegenwoordig heel vaak gebruikt door artsen en wetenschappers om onderzoek te doen naar zeldzame 
aandoeningen. Door kennis en ervaringen te bundelen, kunnen registers onze kennis van deze aandoeningen 
verbeteren en de zorg voor mensen met één van deze aandoeningen verbeteren. 
 
Wat is het doel van de EuRRECa Core Endocrine Registry?  
De EuRRECa Core Endocrine Registry verzamelt belangrijke informatie over uw aandoening / de aandoening 
van uw kind in een register. De informatie die wordt verzameld, wordt routinematig door uw arts verzameld als 
onderdeel van de klinische zorg. U kunt uw ziekenhuisarts vragen om u het soort informatie te tonen dat wordt 
opgeslagen en u kunt ook meer informatie vinden op eurreca.net. 
 
Waarom ben ik benaderd?  
De ziekenhuisarts die u of uw kind opvolgt en die aan het einde van deze brochure vermeld staat, is een 
goedgekeurde gebruiker van de Core Endocrine Registry en heeft deze informatie aan u verstrekt. Het register 
staat open voor alle kinderen of volwassenen met een endocriene aandoening die door Endo-ERN wordt gedekt. 
Er is ook nog een informatiebrochure die geschikt is voor jongere personen en u kunt het uw arts vragen als u die 
ook wilt lezen. Wanneer de jongere 16 jaar wordt, zullen we hem/haar opnieuw benaderen om na te gaan of hij/zij 
graag in het register wil blijven. 
 
Mijn kind is nog jong – hoe weet ik dat dit is wat mijn kind wil?  
Soms kan het moeilijk zijn om te beslissen in naam van uw kind. Denk eraan dat alle informatie op elk gewenst 
moment uit het register kan worden verwijderd door u of door uw kind. Uw kind hoeft niet te wachten tot hij/zij 16 
jaar is en u kunt het register op een jongere leeftijd met hem/haar bespreken. 
 
Moet ik deelnemen?  
Nee. Als u het bijgevoegde blad niet ondertekent, gaat uw ziekenhuisarts ervan uit dat u niet wilt dat uw 
informatie / de informatie van uw kind in het register wordt opgeslagen en gedeeld. De behandeling van uw 
aandoening/de aandoening van uw kind zal niet worden beïnvloed door uw beslissing. 

 
Als ik deelneem, wat gebeurt er dan wanneer de gegevens in het register worden opgenomen?  
De registergebruikers zullen geen contact met u kunnen opnemen omdat de naam, het adres en het 
ziekenhuisnummer niet worden geregistreerd. Alleen uw ziekenhuisarts / de ziekenhuisarts van uw kind kan de 
gegevens in het register koppelen aan uw ziekenhuisdossier. Niemand anders zal mensen in het register kunnen 
identificeren, zelfs niet de mensen die het register hebben opgesteld. Uw ziekenhuisarts / de ziekenhuisarts van 
uw kind zal de belangrijkste gegevens invoeren en de details van deze gegevens zijn aanwezig op de EuRRECa-
website. Vergeet niet dat u uw ziekenhuisarts kunt vragen om u te laten zien welke soort informatie er wordt 
opgeslagen. Als u ervoor kiest om in het register te worden opgenomen, kunt u, als u dit wil, uw eigen gegevens 
/ de gegevens van uw kind bekijken naarmate ze in het register worden ingevoerd. Daarnaast biedt het register 
u ook de optie om uw eigen ervaringen met de gezondheidszorg in te voeren. Hiervoor moet u een e-mailadres 
opgeven. Aangezien het register is ontworpen om te kijken naar de resultaten op lange termijn, worden de 
gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. 
  
Wat gebeurt er met de informatie die in het register wordt verzameld?  
o De gegevens die in het register worden verzameld, kunnen worden gebruikt om onderzoek uit te voeren 

of om nieuwe wetenschappelijke onderzoeken te ontwikkelen.
o De resultaten van de onderzoeken zullen worden gepubliceerd in medische tijdschriften, zodat ook 

andere professionals en patiënten over de hele wereld hierdoor nieuwe kennis kunnen opdoen.
o Dankzij deze gegevens kunnen specialisten overal ter wereld contact opnemen met andere specialisten 

die zorgen voor mensen met vergelijkbare aandoeningen.
o Er kan ook informatie over bloed en/of weefsel opgeslagen worden dat bij u of uw kind werd afgenomen 

voor diagnostische of behandel doeleinden. Dit bloed en/of weefsel kan in het kader van nationale en 
internationale onderzoeksprojecten in gecodeerde vorm uitgewisseld te worden tussen artsen en 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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onderzoekers in binnen- en buitenland om onderzoek te doen naar uw aandoening / de aandoening van 
uw kind. Zie de bijlage biobank voor meer informatie.  

o We zullen u en uw arts ook adviseren over onderzoeken en registers die mogelijk beschikbaar zijn voor 
de specifieke aandoening van u of uw kind.

 

Wordt de informatie vertrouwelijk behandeld?  
De deelname van uzelf en/of van uw kind zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en alle informatie zal worden 
verwerkt via erg veilige elektronische systemen. Aangezien het register gegevens van vele centra verzamelt, wordt 
het systeem met een wachtwoord beveiligd en hebben alleen diegenen die rechtstreeks bij het register betrokken 
zijn toegang. Denk eraan dat het register geen informatie verzamelt over namen, adressen en lokale 
ziekenhuisnummers. Voor meer info zie de bijlage vertrouwelijkheid. 
 

Wat zijn de mogelijke nadelen en risico's van het register?  
We zien geen nadelen aan meedoen met het register.  
 

Wat zijn de mogelijke voordelen van het register?  
Het register is ontworpen om wetenschappers en artsen te helpen hun begrip van zeldzame aandoeningen te 

verbeteren en de best mogelijke zorg te bieden aan getroffen kinderen en volwassenen. Het register verzamelt ook 

informatie rechtstreeks van uzelf / uw kind en dit zal uw artsen inzicht verschaffen in hoe de aandoening uw gezondheid 

en welzijn beïnvloedt. Het is mogelijk dat uw arts, op basis van de informatie die u verstrekt, uw toestand meer in detail 

met u wil bespreken. 

 

Heb ik toegang tot mijn eigen dossier?  
Ja. U kunt toegang voor uzelf regelen via de plaatselijke arts die de gegevens heeft ingevoerd, en u kunt de 
informatie rechtstreeks in het register bekijken. Als u deze informatie wilt wijzigen of als u meer wilt weten, neem 
dan contact op met uw plaatselijke arts. Als u uw eigen informatie rechtstreeks in het register wilt bekijken, moet 
u ons uw e-mailadres geven. 
 

Als ik van gedachten verander, een klacht heb of feedback wil geven, bij wie kan ik dan terecht?  
Als u uw gegevens / de gegevens van uw kind uit het register wilt verwijderen, kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met uw plaatselijke arts of met het EuRRECa-team, via het adres aan het einde van dit informatieblad. Als u niet 
tevreden bent over enig aspect van de manier waarop u bent benaderd of behandeld, kunt u ook een klacht 
indienen via de ombudsdienst van uw ziekenhuis. Uw ziekenhuisarts of uw huisarts zal u hierover kunnen 
adviseren. Bovendien kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het EuRRECa-team via het adres aan het 
einde van dit informatieblad. Het EuRRECa-team staat voor u klaar, dus neem gerust contact met hen op met 
eventuele opmerkingen. 
 

Wie heeft de activiteit van EuRRECa en de Core Endocrine Registry beoordeeld?  
Bij de aanvang ervan werd het register beoordeeld door de National Research Ethics Service in het Verenigd 
Koninkrijk en de Project Governing Board van het EuRRECa-project. Het EuRRECa-project is goedgekeurd door 
de Europese Vereniging voor Kinderendocrinologie, de Europese Vereniging voor Endocrinologie en de Europese 
Unie. Naast de Raad van Bestuur van EuRRECa heeft het project een internationale adviesraad die toezicht houdt 
op de activiteiten. Het project heeft nauwe banden met Endo-ERN, , het Europees Netwerk voor Zeldzame 
Endocriene Aandoeningen, dat eveneens door de EU wordt gefinancierd. Vertegenwoordigers van verschillende 
patiëntengroepen bekleden sleutelfuncties binnen EuRRECa en Endo-ERN. 
 

Wie financiert EuRRECa en de Core Endocrine Registry?  
Het project '777215 / EuRRECa' wordt gefinancierd door het Gezondheidsprogramma van de Europese Unie 
(2014-2020). Het wordt ook ondersteund door de Europese Vereniging voor Kinderendocrinologie en de Europese 
Vereniging voor Endocrinologie. 
 

Wat moet ik doen?  
Overleg met uw arts om te beslissen of het in uw situatie / de situatie van uw kind past om de informatie in het 
register op te nemen. Als u akkoord bent, vul dan het bijgevoegde formulier in. U kunt later altijd van gedachten 
veranderen en uw ziekenhuisarts vragen om de informatie uit het register te verwijderen. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: - 
- De endocrinoloog in uw ziekenhuis (professor Martine Cools en andere artsen van het endocrinologisch 

team van het UZ Gent) 
- Ga naar de EuRRECa-website (eurreca.net) en abonneer u om meer nieuws te ontvangen.  
- Neem contact op met het EuRRECa-team – info@eurreca.net.    
Office for Rare Conditions, Glasgow, University of Glasgow Verenigd Koninkrijk,  
tel: +44 141 451 5843 

mailto:info@eurreca.net
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Bijlage: Vertrouwelijkheid 
In overeenstemming met de Belgische wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (die vanaf 25 mei 2018 
in voege is) en de Belgische wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zal uw persoonlijke 
levenssfeer worden gerespecteerd en kan u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan 
op uw verzoek verbeterd worden. 
Uw toestemming om deel te nemen aan de studie betekent dat we gegevens van u verwerken voor het doel van 
de klinische studie. Deze verwerking van gegevens is wettelijk voorzien op basis van artikel 6, § 1, (b), (e) of (f) en 
artikel 9, § 2(j) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Alle informatie die tijdens deze studie verzameld wordt zal gepseudonimiseerd worden. In het geval van 
pseudonimisering zal de sleutel tot deze codes enkel toegankelijk zijn voor de onderzoekende en behandelende 
arts of de door hem/haar aangestelde vervanger. In deze studie kunnen ook gegevens verzameld worden via 
vragenlijst aan de deelnemer. Daartoe zal u gevraagd worden een persoonlijk email-adres te bezorgen waarop u 
deze vragenlijst wenst te ontvangen. Enkel de gepseudonimiseerde gegevens zullen gebruikt worden voor analyse 
van de gegevens en in alle documentatie, rapporten of publicaties (in medische tijdschriften of congressen) over 
de studie. Vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd. Zowel persoonlijke gegevens als 
gegevens aangaande uw gezondheid zullen verwerkt en bewaard worden gedurende minstens 20 jaar. De 
verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de hoofdonderzoeker, Prof. Dr. Martine Cools. Haar 
onderzoeksteam zal toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.  
Gegevens uit het patiëntendossier worden verwerkt in het kader van de verbeteringsprocessen van de organisatie 
en de gezondheidszorg in het algemeen. 
 
De Data Protection Officer kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Contactgegevens: Katya Van Driessche, dpo@uzgent.be. 
 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde 
overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om 
de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan 
enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na 
voorafgaande uitleg, te ondertekenen, stemt u in met deze toegang. 
 
De Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande contactgegevens: 

 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel 
Tel. +32 2 274 48 00 
e-mail: contact@apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 
Bijlage: Biobank 
Uw stalen zullen worden bewaard in de biobank (GONAT biobank). Een biobank is een faciliteit waar menselijk 
lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, weefselstalen…) samen met bijkomende gegevens die betrekking hebben 
tot dit materiaal, worden bewaard. Uw stalen zullen worden bewaard voor een periode van 30 jaar en zullen 
gebruikt worden om de studiespecifieke analyses op uit te voeren. Na afloop van deze periode, zullen uw stalen 
vernietigd worden. 
De medisch beheerder van deze biobank is Prof. Dr. Martine Cools (secretariaat.kinderendocrinologie@uzgent.be; 
09/332 52 71). U blijft echter “eigenaar” van uw lichaamsmateriaal. Dat betekent dat u steeds kan eisen dat de 
biobank uw opgeslagen stalen vernietigt. U moet hiervoor contact opnemen met uw behandelende arts in het UZ 
Gent, die er dan voor zorgt dat uw opgeslagen lichaamsmateriaal wordt vernietigd. Uw stalen die in het kader van 
deze studie worden afgenomen en geanalyseerd, zullen steeds gepseudonimiseerd worden na afname. 
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