INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING
voor wetenschappelijk onderzoek met risico’s in en/of door het LUMC

Er is door het LUMC een verzekering afgesloten in verband met eventuele schade die de
proefpersoon mocht lijden als gevolg van deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek.
Het betreft de schade door dood of letsel, die zich openbaart gedurende de deelname aan dit
onderzoek en schade die zich openbaart binnen vier jaar na deelname aan dit onderzoek:
Het bedrag waarvoor de verzekering is gesloten is:
1)
€ 650.000,voor de schade per proefpersoon,
2)
€ 5.000.000,voor de schade van alle proefpersonen tezamen die deelnemen aan dit onderzoek en
3)
€ 7.500.000,voor de totale schade die zich per verzekeringsjaar bij proefpersonen heeft
geopenbaard bij alle onderzoeken die de opdrachtgever per verzekeringsjaar laat
uitvoeren.
Van de dekking door deze verzekering is uitgesloten:
schade die het gevolg is van het niet verbeteren danwel van het verslechteren van de
gezondheidsproblemen van de proefpersoon, indien de deelname aan het onderzoek
geschiedt in het kader van de behandeling van deze gezondheidsproblemen;
schade door aantasting van de gezondheid van de proefpersoon waarvan aannemelijk
is dat die zich ook zou hebben geopenbaard wanneer de proefpersoon niet aan dit
onderzoek had deelgenomen.
schade door aantasting van de gezondheid van de proefpersoon indien deze schade
het gevolg is van deelname aan een wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit het
vergelijken van twee of meer gebruikelijke behandelingen of procedures;
schade die zich openbaart bij nakomelingen als gevolg van een nadelige inwerking
van het onderzoek op de proefpersoon en/of de nakomeling;
schade waarvan het op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker
is dat deze zich bij de proefpersoon zou voordoen;
schade die het gevolg is van het niet of niet volledig opvolgen van aanwijzingen en
instructies door de proefpersoon, voor zover de proefpersoon daartoe in staat is;
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.
De naam van de verzekeringsmaatschappij waar het onderzoek is verzekerd luidt:
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.
Appelgaarde 4
2272 TK Voorburg
Indien men schade heeft geleden of het vermoeden daarvan heeft, dient men zich zo spoedig
mogelijk met de onderzoeker dan wel de behandelend arts in verbinding te stellen.

