INFORMATIE OVER DE VERZEKERING
Betreffende het onderzoek:
Het effect van prebiotische mondspoelingen op de samenstelling van het mondmicrobioom /
The effects of prebiotic mouth rinses on the oral microbial composition - the PROM-study
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade ontstaan door deelname
aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het
einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld.
De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet
wordt gedekt.
Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’).
Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar.
De verzekeraar van het onderzoek is:
Naam: CNA/Hardy
Adres: World Trade Center – Strawinskylaan 703 – 1077 XX Amsterdam
Telefoonnummer: 020-5737277
E-mail: claimsnetherlands@cnahardy.com
Polisnummer: 10194388
Contactpersoon: mw. Esther van Herk
De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het
hele onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever.
De verzekering dekt de volgende schade niet:
−

schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt
niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel
onwaarschijnlijk was;

−

schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had
meegedaan;

−

schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies;

−

schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u
of uw nakomelingen;

−

schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande
behandelmethoden.
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