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Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze informatiebrief willen we u vragen of u wilt meedoen aan medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u 

betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Het is veel informatie. Wilt u de informatie 

doorlezen en beslissen of u wilt meedoen? Als u wilt meedoen, kunt u het formulier invullen 

dat u vindt in bijlage E. 

 

Stel uw vragen 

U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast 

raden we u aan om dit te doen: 

- Stel vragen aan de onderzoeker die u deze informatie geeft. 

- Praat met uw partner, familie of vrienden over dit onderzoek. 

- Stel vragen aan de onafhankelijk deskundige, Bas Havekes.  

- Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

1. Algemene informatie 

De Universiteit Maastricht heeft dit onderzoek opgezet. Hieronder noemen we Universiteit 

Maastricht steeds de ‘opdrachtgever’. Onderzoekers, dit kunnen artsen/onderzoekers/ 

onderzoeksassistenten zijn, voeren het onderzoek uit. Het farmaceutisch bedrijf Pfizer betaalt 

mee aan dit onderzoek.  Voor dit onderzoek zijn 17 proefpersonen nodig.  

 

De medisch-ethische toetsingscommissie METC azM/UM heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of het medicijn PF-06835919 de stofwisseling 

kan verbeteren bij mensen met een verhoogd vetgehalte in de lever. We vergelijken de werking 

van PF-06835919 met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder 

werkzame stof, een ‘nepmiddel’.  

 

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek? 

De lever is een belangrijk orgaan in ons lichaam en speelt onder andere een belangrijke rol bij de 

vetstofwisseling in het lichaam. Een verstoring van de vetstofwisseling in de lever leidt tot ophoping 

van vet in de lever. Deze ophoping van vet in de lever wordt ook wel niet-alcoholische vette lever 

genoemd, wanneer overmatig alcohol gebruik niet de oorzaak is. Het gevolg is dat mensen met een 

vette lever hierdoor niet meer goed kunnen schakelen tussen vet- en suikerverbranding. Daarnaast 

gaat de lever minder goed reageren op het hormoon insuline (men spreekt dan over insuline 

resistentie). Dit tezamen kan resulteren in bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en type II diabetes.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek


Proefpersoneninformatie 

NL80131.068.22– versie 3 April 2022   pagina 3 van 29 

Voeding kan de opslag van vet in de lever beïnvloeden. Eerdere onderzoeken laten zien dat de 

hoeveelheid vet en suiker in het dieet invloed heeft op de hoeveelheid levervet. Zo weten we dat te 

veel fructose (een veelvoorkomende suiker in onze voeding) inname een belangrijk rol speelt bij het 

ontwikkelen van een vette lever. Recent onderzoek bij personen met een niet-alcoholische vette 

lever heeft laten zien dat een nieuw medicijn (PF-06835919) de hoeveelheid vet in de lever 

vermindert. Dit medicijn zorgt ervoor dat de fructose die binnenkomt via de voeding niet kan worden 

omgezet in vetten (die opgeslagen worden in onder andere de lever) maar wordt uit geplast. Met 

een moeilijk woord noemen ze dit medicijn een ketohexokinae remmer. Dit is een veelbelovend 

resultaat, maar het is nog onduidelijk of een afname in levervet door dit medicijn ook resulteert in 

een betere metabole gezondheid (minder insuline resistentie en beter kunnen schakelen tussen 

suiker en vetverbranding) van de lever en andere organen. Daarom willen wij hier gaan 

onderzoeken of inname van dit nieuwe medicijn gedurende 6 weken (=42 dagen) resulteert in een 

betere metabole gezondheid in mensen met een niet-alcoholische vette lever in vergelijking met 

inname van een nepmiddel (placebo). Bij positieve resultaten biedt dit mogelijkheden om dit 

medicijn te gaan zetten als preventie/interventie om niet-alcoholische lever vervetting (en daarmee 

samenhangende ziekten) tegen te gaan.  

 

4. Hoe verloopt het onderzoek? 

Hoelang duurt het onderzoek? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan duurt dat in totaal ongeveer 20 weken (inclusief een 

pauze van 5 weken waarin niks gebeurd). 

 

Stap 1: bent u geschikt om mee te doen?  

We willen eerst weten of u geschikt bent om mee te doen aan het onderzoek. Dit doen we 

tijdens het 2-daags geschiktheidsonderzoek (totale duur 2 uur). Voor dag 1 wordt u gevraagd 

gevast (niet eten en drinken na 22.00 uur avond voorafgaand, water drinken mag wel) te 

komen.  

 

Tijdens dag 1 van het geschiktheidsonderzoek doet de onderzoeker een aantal onderzoeken:  

- Lichamelijk onderzoek. De onderzoeker meet uw lengte, gewicht, bloeddruk en 

hartslag.  

- Bloedonderzoek. Daarvoor neemt de onderzoeker wat bloed bij u af. We testen in uw 

bloed o.a. de nier en leverfuncties. Daarnaast bepalen we de suikerwaardes in uw 

bloed.   

- Onderzoek naar uw medische geschiedenis middels een vragenlijst die u zelf invult 

(er worden geen medische gegevens opgevraagd bij uw behandelend arts) 

- Urine onderzoek. De onderzoeker zal u vragen een nuchter urine monster te 

verstrekken. We testen in uw urine o.a. nierfuncties 

- Elektrocardiogram (ECG). Een hartfilmpje zal worden gemaakt en beoordeeld door 

de verantwoordelijke arts. 

 

Indien de resultaten van deel 1 aantonen dat u niet mee kunt doen, stopt het onderzoek voor 

u. Indien de resultaten van deel 1 van het geschiktheidsonderzoek geen bezwaar voor 
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deelname aan de studie opleveren, dan zult u deel 2 van het geschiktheidsonderzoek 

ondergaan.  

 

Tijdens dag 2 van het geschiktheidsonderzoek bepalen we de hoeveelheid vet in uw lever. 

We vragen u hiervoor gevast (niet eten en drinken na 22.00 uur avond voorafgaand, water 

drinken mag wel) te komen. De bepaling van de hoeveelheid vet in de lever doen we door 

een MRI/MRS scan van uw lever te maken. Indien uw levervet gehalte hoger is dan 5,56% 

kunt u deelnemen aan dit onderzoek. Heeft u minder levervet dan 5,56% dan kunt u niet 

deelnemen aan het onderzoek.  

 

Soms vinden we bij het geschiktheidsonderzoek iets dat verder medisch moet worden 

onderzocht. We vertellen u dit altijd. Verder onderzoek gebeurt door de eigen huisarts of 

specialist. De kosten hiervan vallen onder uw eigen verzekering. Het kan ook voorkomen dat 

u gezond bent, maar toch niet geschikt voor deelname.  

 

Stap 2: Het onderzoek 

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat u kunt deelnemen aan het onderzoek, zal de studie 

starten. Hieronder staat kort beschreven wat het onderzoek inhoud en hoe vaak en hoe lang u 

op de universiteit zult zijn. In Bijlage C is dit allemaal voor u samengevat.  

 

Als eerste zult u deelnemen aan de voormeting.  

Voormeting: Tijdens de voormeting zult u gedurende 3 dagen een voedingsdagboek 

bijhouden en 24-uur lang uw urine opvangen in een container. Om dit mogelijk te maken komt 

u twee keer (een keer voorafgaand en keer na het uitvoeren van de metingen) kort (10 minuten 

maximaal) naar de universiteit om de benodigde materialen (container en dagboek) op te halen 

dan wel af te geven. Het invullen van het voedingsdagboek zal ongeveer 60 minuten in beslag 

nemen verdeeld over drie dagen tijd.  

 

Na de voormetingen start u met interventieperiode 1 (P1). Hieronder beschrijven we wat er 

wanneer zal plaatsvinden in periode 1.  

Run-in (7-dagen): U start de periode met een 7-daagse run-in ofwel inlooptijd. Tijdens deze 

7-dagen zullen we u vragen om een bepaalde hoeveelheid van het suiker fructose in te nemen 

(minimaal 60 gram/dag). Aan de hand van het door u ingevulde voedingsdagboek bij de 

voormeting kunnen we uitrekenen hoeveel fructose u al inneemt in uw dagelijkse voeding. Is 

dit minder dan de 60 gram/dag dan vragen we u om extra fructose te gaan innemen door een 

suikerrijke drank te drinken om de grenswaarde van 60 gram/dag te halen. Indien u al boven 

deze inname van 60 gram/dag zit, hoeft u geen extra suikerrijke drank te gebruiken en zet u 

uw eigen voedingspatroon door. Tijdens de eerste 7-dagen, de run-in, worden er nog geen 

metingen verricht. Deze dagen zijn bedoeld om het lichaam in te stellen op deze minimale 60 

gram/dag inname van fructose. Na deze 7-dagen zet u de eventuele extra inname van fructose 

gedurende de gehele periode 1 voort.  

Dag 1: Deze dag begint u met inname van de medicatie/placebo. U komt in de ochtend 

(nuchter vanaf 22.00 uur) naar de universiteit. Daar krijgt u uitleg van de onderzoeker over hoe, 
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wanneer en hoe vaak u het medicijn/placebo moet innemen. De onderzoeker zal u een uitbijt 

geven en u zult dan direct de eerste keer 3 tabletten van het medicijn/placebo innemen. De 

duur van dit bezoek is 30 minuten.  

Dag 2-40: U neemt thuis dagelijks 3 tabletten van het medicijn/placebo. In deze periode zal er, 

ter controle, in week 3 in de ochtend een visite zijn aan de universiteit, waarvoor de 

onderzoeker u zal vragen gevast te zijn (niet eten en drinken na 22.00 uur avond voorafgaand, 

water drinken mag wel). Tijdens dit bezoek zal de onderzoeker uw bloeddruk meten, een 

hartfilmpje maken (ECG) en een nuchter urine en bloed monster afnemen. Verder zal de 

onderzoeken u tijdens deze gehele periode nog 2 keer opbellen om te vragen hoe het gaat. 

Dit zal zijn na 1 en 5 weken.  

Dag 38-40: Tijdens dag 38 tot 40 vragen we u wederom om een voedingsdagboek bij te 

houden.  Het invullen van het voedingsdagboek zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen 

verdeeld over drie dagen tijd.  

Dag 40: Op dag 40 vangt u gedurende 24 uur uw urine op. 

Dag 41-42: We meten deze dag, (in de ochtend 08:00-11.00) middels MRI/MRS hoeveel vet 

u in de lever en buik heeft. Ook meten we in de lever een stofje (fosfomonoester) wat ons 

informatie geeft over de werking van de lever. Daarna ontvangt u van ons een lunch en vult u 

een vragenlijst in over beweging. Daarna laten we u de respiratiekamer zien en zult u daar de 

namiddag, avond en nacht verblijven. Om 18.00 krijgt u van ons een diner en om 22.30 zullen 

we u vragen te gaan slapen. Vanaf aankomst op dag 41 zullen wij ook gedurende 24 uur uw 

ontlasting opvangen. De volgende ochtend (dag 42) zullen we uw lichaamssamenstelling 

meten (Bodpod). Daarbij meten wij opnieuw uw bloeddruk, maken een hartfilmpje en zullen 

een nuchter bloed en urine monster afnemen. Daarna volgt het insulinegevoeligheid onderzoek 

wat de gehele dag in beslag neemt en zullen we een spierbiopt nemen. Tijdens deze twee 

laatste meetdagen van de interventieperiode zult u doorgaan met het nemen van de 

studiemedicatie (1 maal 3 tabletten in de ochtend). Na afloop van deze dag eindigt periode 1 

en volgt een pauze van minimaal 5 weken.  

 

Pauze: Tijdens deze pauze hoeft u geen medicatie/placebo in te nemen en zullen er ook geen 

metingen/afspraken op de universiteit zijn. Na deze pauze, volgt periode 2.  

 

Periode 2 is identiek aan periode 1, behalve wat u inneemt (medicijn of placebo). Als u in 

periode 1 het medicijn heeft ingenomen dan krijgt u in periode 2 de placebo of andersom. Het 

lot bepaalt wat u in welke periode inneemt. Tijdens de studie zult u niet weten wat u inneemt, 

ook voor de onderzoeker is dit niet bekend. Na afloop van het gehele onderzoek kunnen wij u 

wel vertellen wat u in welke periode gehad heeft als u dat wenst.  

 

5. Welke afspraken maken we met u?  

We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende afspraken 

met u: 

• U neemt het medicijn op de manier die de onderzoeker u heeft uitgelegd.  

• U doet tijdens dit onderzoek niet ook nog mee aan een ander medisch-

wetenschappelijk onderzoek. 
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• U komt naar iedere afspraak. 

• U uw sportpatroon en voedingspatroon niet wijzigt gedurende deelname aan de studie. 

• U draagt de deelnemerskaart van het onderzoek bij u. Bijvoorbeeld in uw 

portemonnee. Hierop staat dat u meedoet aan dit onderzoek en wie men moet 

waarschuwen bij een noodsituatie. Laat deze kaart zien als u bij een arts komt. 

• U neemt contact op met de onderzoeker in deze situaties:  

o U wilt andere medicijnen gaan gebruiken. Ook als dit homeopathische middelen 

zijn, natuurgeneesmiddelen, vitaminen of geneesmiddelen van de drogist.  

o U wordt in een ziekenhuis opgenomen of behandeld. 

o U krijgt plotseling problemen met uw gezondheid. 

o U wilt niet meer meedoen met het onderzoek. 

o Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert.  

 

6. Van welke bijwerkingen, nadelige effecten of ongemakken kunt u last 

krijgen?  

Voor de start van de studie wordt bij alle deelnemers een medische keuring (screening) verricht 

waarbij wordt ingeschat of u voldoende gezond bent om mee te doen aan het onderzoek. Indien 

er bij de keuring geen bijzonderheden aan het licht komen betekent dat de hierboven 

beschreven procedures geen extra risico voor uw gezondheid met zich meebrengen. De 

inname van zowel PF-06835919 als placebo tabletten is veilig verklaard door het Pfizer voor 

de dosis die wordt toegediend en al eerder gebruikt in andere onderzoeken. Het medicijn wordt 

goed verdragen en geeft niet meer bijwerkingen dan placebo. Deelnemers aan eerder 

onderzoek hebben incidenteel de volgende bijwerkingen gerapporteerd: maag-darmklachten, 

urineweginfectie, toegenomen eetlust, rugpijn en jeuk/huiduitslag. Mocht u een bijwerking 

hebben, dan moet u deze zo snel als mogelijk melden bij de onderzoeker. 

Het gebruik van medicatie die OATP-transporters blokkeert ( rifampicine, gemfibrozil, 

erythromcyine en clarithromcyine) is gecontra-indiceerd in combinatie met PF-06835919. 

Mocht u medicijnen gebruiken, dan zal de studie-arts controleren of deze medicatie in 

combinatie met PF-06835919 gebruikt kan worden.   

Om de hoeveelheid fosfomonoester met MRI/MRS te kunnen meten zullen we u vragen om 

van te voren 40 gram fructose opgelost in water te drinken, zie bijlage D voor uitgebreide 

beschrijving. Fructose is een natuurlijk suiker, die aanwezig is in bijvoorbeeld fruit en 

frisdranken. De hoeveelheid fructose komt overeen met 800 mililiter frisdrank. Dit wordt in het 

algemeen goed verdragen. Sommige mensen kunnen buikkrampen ervaren.  

 

7. Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het 

onderzoek? 

Meedoen aan het onderzoek kan voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we ze op 

een rij. Denk hier goed over na, en praat erover met anderen. U moet er rekening mee 

houden dat de hieronder genoemde gezondheidsvoordelen niet gegarandeerd zijn.  

 

Voordelen:  
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- Gezondheidseffecten: Het medicijn PF-06835919 kan de hoeveelheid vet in de lever 

verminderen en mogelijk de metabole gezondheid (insuline resistentie) verbeteren. Dit is 

een gunstig gezondheidseffect voor u, maar zeker is dat niet.  

- Informatie over uw gezondheid: Na deelname aan dit onderzoek, kunnen wij u o.a. 

informatie geven over uw lichaamssamenstelling, insulinegevoeligheid, energiegebruik (in 

rust en tijdens slaap) en het vetgehalte in de lever/buik.  

 

Geen voordeel:  

- U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Maar met uw deelname helpt 

u de onderzoekers om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en de behandeling van 

leververvetting en daarmee samengaande ziekten zoals type 2 diabetes.  

Nadelen:  

- Tijdsinvestering: Deelname aan het onderzoek kost tijd. U moet meerdere keren naar de 

Universiteit Maastricht komen voor metingen, het ophalen van studiebenodigdheden en u 

blijft twee nachten op de universiteit overnachten. In totaal brengt u in 20 weken 

ongeveer 70 uur door op de universiteit.  

-  Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Wanneer deze zwelling 

gedurende de uren en dagen na de bloedafname toeneemt, rood of pijnlijk wordt of als u 

koorts krijgt, dient u contact op te nemen met de onderzoeksleider of uw huisarts.  

- Spierbiopt: Het afnemen van een spierbiopt staat beschreven in bijlage D. Soms kan dit 

pijnlijk zijn en na afloop aanleiding geven tot spierpijn, een plaatselijke blauwe plek en/of 

zwelling. Wanneer deze zwelling gedurende de uren en dagen na het spierbiopt toeneemt, 

rood of pijnlijk wordt of als u koorts krijgt dient u contact op te nemen met de onderzoeker 

of uw huisarts. In sommige gevallen kan het voorkomen dat tijdens het nemen van een 

spierbiopt een kleine huidzenuw beschadigd raakt, waardoor tijdelijk een dof gevoel 

achterblijft op de plaats waar het sneetje is gemaakt.  

- Respiratie kamer: We doen een ‘respiratie kamer’ meting waarmee we u energiegebruik 

meten. U verblijft dan gedurende 1 nacht in deze speciale kamer waar u slaapt. In bijlage 

D kunt u op de foto zien hoe deze kamer eruitziet. Voor mensen die angstig worden van 

kleine ruimtes kan dit belastend zijn. Indien u twijfelt kunnen we tijdens het 

geschiktheidsonderzoek kijken hoe u de ruimte ervaart.  

- Clamp: De beschrijving van deze meting vindt u in bijlage D. Tijdens de 

insulinegevoeligheidstest ligt u ongeveer 11 uur op bed. Dit kan belastend zijn. U kunt zich 

op het bed beperkt bewegen, maar beschikt wel over de mogelijkheid om televisie te kijken 

of te lezen. Tijdens de insulinegevoeligheidstest is er een zeer kleine kans op een te lage 

hoeveelheid suiker in het bloed. Bij hoge uitzondering kan de bloedsuiker zo laag worden 

dat u er onwel van kunt raken. Om dit te voorkomen meten wij elke 5-10 minuten het 

suikergehalte van het bloed en krijgt u na de insulinegevoeligheidstest een maaltijd 

aangeboden om uw suikers voldoende op peil te brengen. Ook krijgt u extra suiker 

toegediend via het infuus. Tenslotte wordt deze meting wordt door zeer ervaren 

onderzoekers uitgevoerd, waardoor de kans zeer klein is dat last krijgt van een te lage 

bloedsuikerspiegel.  
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- Ventilated hood: We doen een ‘ventilated hood’ meting waarmee we uw energiegebruik 

meten. U krijgt dan een doorzichtige plastic kap over uw hoofd geplaatst terwijl u op bed 

ligt (zie bijlage D voor een foto en uitgebreide beschrijving). Voor mensen die angstig 

worden van kleine ruimtes kan dit belastend zijn.   

- MRI: MRI is een moderne en veilige onderzoekstechniek: er zijn geen schadelijke effecten 

bekend. Wel kan de scanner veel geluid maken. Hiervoor bent u verplicht 

gehoorbescherming te dragen die wij zullen verstrekken. U mag echter niet meedoen aan 

dit onderzoek indien u een elektronisch implantaat (pacemaker, neurostimulator, insuline 

pomp) of metalen deeltjes (splinters) in het oog of de hersenen (na bijvoorbeeld een 

operatie) heeft. De scans duren 150 minuten en gedurende deze tijd moet u stilliggen. 

Daarnaast moet u tijdens een van de MRS-metingen (lever) in een bepaald ritme ademen 

voor 6 minuten. Het stilliggen en het ademen in het ritme wordt door proefpersonen soms 

als belastend ervaren. 

 

8. Wanneer stopt het onderzoek? 

De onderzoeker laat het u weten als er nieuwe informatie over het onderzoek komt die 

belangrijk voor u is. De onderzoeker vraagt u daarna of u blijft meedoen. 

 

In deze situaties stopt voor u het onderzoek: 

• Alle onderzoeken volgens het schema zijn voorbij.  

• Het einde van het hele onderzoek is bereikt. 

• U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan 

meteen bij de onderzoeker. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt.  

• De onderzoeker vindt het beter voor u om te stoppen.  

• Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen: 

o Universiteit Maastricht, 

o de overheid, of 

o de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt. 

 

Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 

De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal die tot het moment van 

stoppen zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Geef 

dit door aan de onderzoeker.  

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

9. Wat gebeurt er na het onderzoek? 

Na afloop van het onderzoek hoeft u geen medicijnen/placebo meer in te nemen of 

procedures/testen meer te doorlopen. De medicijnen die u heeft gebruikt bij het onderzoek, 

kunt u na het onderzoek niet blijven gebruiken. Wel kunt u geïnformeerd worden over uw 

persoonlijke (reeds beschikbare) testresultaten indien u dit wenst. Na het verwerken van alle 

gegevens en testresultaten van alle deelnemers, informeert de onderzoeker u over de 
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belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Indien gewenst, kunt u ook een compleet 

overzicht van uw persoonlijke testresultaten ontvangen. De onderzoeker kan u ook vertellen 

welke behandeling (PF-06085919 of placebo) u heeft gehad in welke periode (periode 1 of 

periode 2). Wilt u dit niet weten? Zeg dat dan tegen de onderzoeker. Hij zal het u dan niet 

vertellen. 

 

10. Wat doen we met uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens en 

lichaamsmateriaal te verzamelen, gebruiken en bewaren.  

 

Welke gegevens bewaren we? 

We bewaren deze gegevens  

- uw naam 

- uw geslacht  

- uw adres 

- uw geboortedatum 

- gegevens over uw gezondheid 

- (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen 

 

Welk lichaamsmateriaal bewaren we? 

We bewaren bloedplasma en stukjes spierweefsel (biopten).  

 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens en uw lichaamsmateriaal om de vragen 

van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.  

 

Hoe beschermen we uw privacy? 

Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. 

Op al uw gegevens en lichaamsmateriaal zetten we alleen deze code. De sleutel van de 

code bewaren we op een beveiligde plek in de onderzoekslocatie. Als we uw gegevens en 

lichaamsmateriaal verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en 

publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging. 

 

Wie kunnen uw gegevens zien? 

Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code 

inzien. Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en 

betrouwbaar uitvoeren. Deze personen kunnen bij uw gegevens komen: 

• Een controleur die door de onderzoeker is ingehuurd.  

• Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. 

Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te 

geven.  
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Hoelang bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We bewaren uw gegevens 25 jaar op de onderzoeklocatie. Uw lichaamsmateriaal bewaren we 

in de onderzoeklocatie. Het wordt 25 jaar bewaard om daarop in de loop van dit onderzoek 

nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek. Er zullen geen 

gegevens of lichaamsmaterialen bewaard worden bij het samenwerkende farmaceutische 

bedrijf Pfizer.  

 

Mogen we uw gegevens en lichaamsmateriaal gebruiken voor ander onderzoek? 

Uw gegevens en uw (overgebleven) lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek 

ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 

leververvetting en insulinegevoeligheid. Daarvoor zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 

25 jaar worden bewaard op de onderzoeklocatie. In het toestemmingformulier geeft u aan of 

u dit goed vindt. Geeft u geen toestemming? Dan kunt u nog steeds meedoen met dit 

onderzoek.  

 

Wat gebeurt er bij onverwachte ontdekkingen?  

Tijdens het onderzoek kunnen we toevallig iets vinden dat belangrijk is voor uw gezondheid, 

een zogenaamde toevalsbevinding. U wordt altijd geïnformeerd over zo’n bevinding. De 

onderzoeker neemt dan contact op met uw huisarts of specialist. U bespreekt dan met uw 

huisarts of specialist wat er moet gebeuren. U geeft met het formulier toestemming voor het 

informeren van uw huisarts. Indien u niet wenst dat uw huisarts op de hoogte gebracht wordt 

of indien u zelf niet op de hoogte gebracht wil worden van de bevindingen, kunt u niet 

deelnemen aan dit onderzoek.  

 

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit 

geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: 

trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een 

onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Voor uw lichaamsmateriaal 

geldt dat de onderzoekers dit vernietigen nadat u uw toestemming intrekt. Maar zijn er dan al 

metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten 

daarvan blijven gebruiken.  

 

Wilt u meer weten over uw privacy? 

• Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk 

dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

• Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor 

de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat: Universiteit 

Maastricht (zie bijlage A voor contactgegevens)  

• Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan 

om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Functionaris Gegevensbescherming van Universiteit Maastricht gaan (zie bijlage A). 

Of u dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?  

Op de volgende websites vindt u meer informatie over het onderzoek; www.ClinicalTrials.gov 

en www.ccmo.nl/over-de-ccmo/toetsingonline/ccmo-register. Daarin zijn geen gegevens 

opgenomen die naar u herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de website een samenvatting 

van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder NL80131.068.22 

 

Benaderen vervolgonderzoek 

In de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen wordt onderzoek uitgevoerd waarvoor 

proefpersonen nodig zijn. Het vinden van proefpersonen is niet altijd makkelijk. Om dit 

makkelijker te laten verlopen willen we uw toestemming vragen om uw gegevens toe te voegen 

aan een proefpersonenlijst. Het gaat om de volgende gegevens: naam, geboortedatum, 

contactgegevens, lengte/gewicht en of u wel of geen diabetes heeft. Deze gegevens zullen 

uitsluitend beschikbaar zijn voor onderzoekers van de vakgroep Voeding en 

Bewegingswetenschappen. Als u in de proefpersonenlijst staat, kunnen onderzoekers van 

deze vakgroep u makkelijker benaderen voor onderzoeken die mogelijk voor u interessant zijn. 

De beheerder van de proefpersonenlijst kan op verzoek van de onderzoeker een lijst van 

potentiële kandidaten voor nieuwe studies overhandigen aan de onderzoeker, die u dan kan 

benaderen voor een onderzoek. U kunt in het toestemmingsformulier aangeven of u wel/niet 

toegevoegd wilt worden aan deze proefpersonenlijst. U kunt ook besluiten om sommige 

gegevens niet te laten toevoegen. Tevens kunt u aangeven als u (tijdelijk) geen informatie over 

de lopende onderzoeken wilt ontvangen. U kunt ten alle tijden uw gegevens laten wijzigen of 

laten verwijderen uit de proefpersonenlijst door een email te sturen naar 

proefpersoon@dmrg.nl of te bellen met 06-4065622. Meer informatie over de verschillende 

onderzoeken kunt u terugvinden op www.proefpersoon.dmrg.nl. Om te voorkomen dat uw 

gegevens in de proefpersonenlijst staan terwijl u dit niet meer wilt, zal er jaarlijks aan u 

gevraagd worden of uw gegevens in de proefpersonenlijst mogen blijven staan. Op uw 

verzoek, of na het uitblijven reactie van uw kant gedurende twee jaar, worden uw gegevens 

verwijderd. Als u vragen heeft over de proefpersonenlijst kunt u deze stellen aan de betrokken 

onderzoeker(s) of een van de beheerders van de proefpersonenlijst. Hun contactgegevens 

staan vermeld in bijlage A. 

  

11. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek? 

Het medicijn (PF-06835919) en de placebo voor het onderzoek kosten u niets. Voor het 

meedoen aan het totale onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding van €800. Bij voortijdige 

beëindiging van het onderzoek ontvangt u een deel van de totale vergoeding, naar gelang de 

duur van de deelname en de hoeveelheid testen die u heeft ondergaan. De vergoeding voor 

meedoen aan dit onderzoek wordt opgegeven aan de Belastingdienst als inkomen. Daarnaast 

krijgt u een vergoeding van de reiskosten voor de testdagen met een maximum van 0,19 cent 

file:///C:/Users/y.bruls/Anouk/DCRF%20werkgroep%20PIF/www.ClinicalTrials.gov
http://www.ccmo.nl/over-de-ccmo/toetsingonline/ccmo-register
http://www.proefpersoon.dmrg.nl/
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per kilometer. Indien na de screening blijkt dat u niet kunt deelnemen aan het onderzoek 

ontvangt u geen (reiskosten-) vergoeding.  

 

12. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek? 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering 

betaalt voor schade door het onderzoek. Maar niet voor alle schade. In bijlage B vindt u meer 

informatie over de verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt 

melden. 

 

13. We informeren uw huisarts  

De onderzoeker stuurt uw huisarts een brief/e-mail om te laten weten dat u meedoet aan het 

onderzoek. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. U kunt niet 

deelnemen aan het onderzoek als u geen huisarts heeft.   

 

14. Heeft u vragen? 

Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan de onderzoeker. Wilt u advies van iemand die 

er geen belang bij heeft? Ga dan naar de onafhankelijk arts, Bas Havekes. Hij weet veel over 

het onderzoek, maar werkt niet mee aan dit onderzoek.  

Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u 

dit liever niet? Ga dan naar de klachtencommissie van de Universiteit Maastricht. In bijlage A 

staat waar u die kunt vinden.  

 

15. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 

U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Daarna vertelt u de onderzoeker of u de 

informatie begrijpt en of u wel of niet wilt meedoen. Wilt u meedoen? Dan vult u het 

toestemmingsformulier in dat u bij deze informatiebrief vindt. U en de onderzoeker krijgen 

allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

 

Dank voor uw tijd. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Informatie over de verzekering  

C.  Overzicht bezoeken  

D.  Overzicht metingen  

E.  Toestemmingsformulier 
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Bijlage A: contactgegevens voor Universiteit Maastricht  

 

Uitvoerend onderzoekers:  

Evi Koene 

Universiteit Maastricht – Afdeling Voeding en Bewegingswetenschappen 

Universiteitssingel 50 kamer H0.360 

6229 ER Maastricht 

Tel: 0031 43 388 45 96 

E-mail: e.koene@maastrichtuniversity.nl  

 

Hoofdonderzoekers: 

Patrick Schrauwen 

Universiteit Maastricht - Afdeling Voeding en Bewegingswetenschappen 

Universiteitssingel 50, kamer H0.336 

6229 ER Maastricht  

Tel: 0031 43 388 15 02   

E-mail: p.schrauwen@maastrichtuniversity.nl 

 

Vera Schrauwen-Hinderling 

Universiteit Maastricht - Afdeling Voeding en Bewegingswetenschappen 

Postbus 616, 6200 MD Maastricht 

Tel: 0031 43 387 49 51 

E-mail: v.schrauwen@maastrichtuniversity.nl  

 

Martijn Brouwers 

Maastricht Universitair medisch centrum plus – Afdeling Interne Geneeskunde, 

endocrinologie en stofwisselingsziekten 

Postbus 5800, 6202AZ Maastricht 

E-Mail: mcgj.brouwers@mumc.nl 

 

Onafhankelijk arts: 

Bas Havekes  

azM - Afdeling Interne Geneeskunde 

Postbus 5800 

6202 AZ Maastricht 

Tel: 0031 43 387 70 19   

E-mail: bas.havekes@mumc.nl 

 

Klachten:  

E-mail: complaintsservicepoint@maastrichtuniversity.nl  

Tel: 0031 43 388 5212 

 

mailto:e.koene@maastrichtuniversity.nl
mailto:p.schrauwen@maastrichtuniversity.nl
mailto:v.schrauwen@maastrichtuniversity.nl
mailto:mcgj.brouwers@mumc.nl
mailto:bas.havekes@mumc.nl
mailto:complaintsservicepoint@maastrichtuniversity.nl
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Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling:  

E-mail: fg@maastrichtuniversity.nl   

Tel: 0031 43 388 30 10  

 

Beheerder deelnemerslijst: 

Stephanie Huysmans 

Universiteit Maastricht – Afdeling Voeding en Bewegingswetenschappen 

Universiteitssingel 50, kamer H0.312 

6229 ER Maastricht 

Telefoon: 06-40 60 56 22  

E-mail: proefpersoon@dmrg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proefpersoon@dmrg.nl
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING voor het hierna te noemen wetenschappelijk 

onderzoek 

Titel: Metabole effecten van een ketohexokinase remmer in personen met niet alcoholische 

leververvetting.   

 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Maastricht University, hierna te noemen 

UM, een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade 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 of schaderegelaar, of kunt u zich 

wenden tot een contactpersoon van de UM: 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

Naam: CNA Insurance Company Europe S.A.  

Adres: Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp 

Polisnummer: 10378335 

 

De Broker Liability van het onderzoek is: 

Naam: Youri (Y.C.) de Goeij, AON Commercial Risk Solutions 

Adres: Admiraliteitskade 62 | 3063 ED Rotterdam | The Netherlands 

E-mail: youri.de.goeij@aon.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)6 547 759 64 

 

De contactpersoon van de UM is: 

Naam: afdeling Treasury, Linda Lemmens 

Adres: Maastricht University, Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT   

E-mail: um-verzekeringen@maastrichtuniversity.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)6 287 443 61 

 

 

 

De verzekering biedt een dekking van ten minste € 650.000 per proefpersoon en ten minste € 

5.000.000 voor het hele onderzoek (en ten minste € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken 

van de UM).  
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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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Bijlage C: Overzicht bezoeken en metingen 

Bezoek Wat gaan we doen? Duur Belangrijk Meenemen 

Geschiktheids-

onderzoek (deel 1) 

Lengte, gewicht, bloeddruk, 

bloedafname, vragenlijst, ECG, 

urinemonster 

1 uur Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

 

Geschiktheids-

onderzoek (deel 2) 

MRI/MRS levervet 1 uur Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

Kleding zonder metaal (geen ritsen, drukkers etc.) 

voor de MRI/MRS meting 

Voormetingen 

1) Bezoek 

universiteit 

2) Thuis uitvoeren 

 

 

3) Bezoek 

universiteit 

 

Ophalen dagboek + urinepot 

 

3-daags voedingsdagboek 

24-uurs urine verzamelen 

 

Afgeven dagboek + urinepot 

Ophalen suikerrijke drank 

 

10 minuten 

 

Thuis 

Thuis 

 

10 minuten 

  

 

 

 

 

 

U krijgt alleen suikerrijke drank indien uw 

dagelijkse inname van fructose onder 60 gram per 

dag is.  

P1: Run-in Inname van suikerrijke drank Thuis  U krijgt alleen suikerrijke drank indien uw 

dagelijkse inname van fructose onder 60 gram per 

dag is. Is u inname hierboven, dan hoeft u niets 

extra’s te drinken en vervalt deze stap.  
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P1: dag 1 Ophalen medicatie 30 minuten  Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

U krijgt ontbijt op de universiteit 

P1: belafspraak 1  

(na 1 week) 

Bespreken hoe het gaat met de 

medicatie/placebo inname 

10 minuten (thuis)   

P1: check-up afspraak  

(na 3 weken) 

ECG, bloedafname, urine 

monster, bloeddruk, bespreken 

hoe het gaat met de 

medicatie/placebo inname  

30 minuten Nuchter 

(vanaf 

22:00) 

 

P1: belafspraak 2 

(na 5 weken) 

Bespreken hoe het gaat met de 

medicatie/placebo inname 

10 minuten (thuis)   

P1: dag 38-40 3-daags voedingsdagboek   Gedurende de 3 dagen voor het bezoek aan de 

universiteit houdt u een voedingsdagboek bij. 

P1: dag 40 24 uurs urine   U vangt 24 uur uw urine op 

P1: dag 41 24 uurs ontlasting 

MRI/MRS lever 

MRI/MRS vetweefsel 

MRI/MRS metabolieten 

Lunch 

Vragenlijst activiteit 

Respiratiekamer 

Diner 

Respiratiekamer (overnachting) 

07:00 

07:00-07:45    

07:50-08:05    

08:15-09:45    

11:00-12:00   

11:00-11:10    

12:00-18:00   

18:00-19:00 

19:00-06:30 (volgende dag)  

Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

1. Kleding zonder metaal (geen ritsen, 

drukkers etc.) voor de MRI/MRS meting 

2. Slaapkleding 

3. Toiletartikelen  

4. Slippers 

5. Optioneel: Boek, tablet, anders voor tijdens 

verblijf in respiratie kamer 

6. Optioneel: eigen kussen 

Lunch en diner krijgt u van ons! 
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Totale duur:  22.5 uur 

P1: dag 42 Lichaamssamenstelling 

Clamp 

Spierbiopt 

ECG 

 

06:30-06:45 

06:45-18:00 

08:30-09:00 

6:45-7:00 

Totale duur: 11.5 uur 

Nuchter 

(vanaf 

19.00)  

 

1. Zwemkleding (voor BodPod meting) 

2. T-shirt (korte mouw) en korte broek 

 

P1: belafspraak Controle biopt 10 minuten   

Pauze 5 weken zonder 

afspraken/metingen 

   

P2: Run-in Inname van suikerrijke drank Thuis  U krijgt alleen suikerrijke drank indien uw 

dagelijkse inname van fructose on de 60 gram per 

dag is. Is u inname hierboven, dan hoeft u niets 

extra’s te drinken en vervalt deze stap.  

P2: dag 1 Ophalen medicatie 30 minuten  Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

U krijgt ontbijt op de universiteit 

P2: belafspraak 1  

(na 1 week) 

Bespreken hoe het gaat met de 

medicatie/placebo inname 

10 minuten (thuis)   

P2: check-up afspraak  

(na 3 weken) 

ECG, bloedafname, urine 

monster, bloeddruk, bespreken 

hoe het gaat met de 

medicatie/placebo inname 

30 minuten Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

 



Proefpersoneninformatie 

NL80131.068.22– versie 3 April 2022   pagina 21 van 29 

P2: belafspraak 2 

(na 5 weken) 

Bespreken hoe het gaat met de 

medicatie/placebo inname 

10 minuten (thuis)   

P2: dag 38-40 3-daags voedingsdagboek   Gedurende de 3 dagen voor het bezoek aan de 

universiteit houdt u een voedingsdagboek bij. 

P2: dag 40 24 uurs urine   U vangt 24 uur uw urine op. 

P2: dag 41 24 uurs ontlasting 

MRI/MRS lever 

MRI/MRS vetweefsel 

MRI/MRS metabolieten 

Lunch 

Vragenlijst activiteit 

Respiratiekamer 

Diner 

Respiratiekamer (overnachting) 

07:00 

07:00-07:45    

07:50-08:05    

08:15-09:45    

11:00-12:00   

11:00-11:10    

12:00-18:00   

18:00-19:00 

19:00-06:30 (volgende dag)  

Totale duur:  22.5 uur 

Nuchter 

(vanaf 

22.00) 

7. Kleding zonder metaal (geen ritsen, 

drukkers etc.) voor de MRI/MRS meting 

8. Slaapkleding 

9. Toiletartikelen  

10. Slippers 

11. Optioneel: Boek, tablet, anders voor tijdens 

verblijf in respiratie kamer 

12. Optioneel: eigen kussen 

Lunch en diner krijgt u van ons! 

P2: dag 42 Lichaamssamenstelling 

Clamp 

Spierbiopt 

ECG 

 

06:30-06:45 

06:45-18:00 

08:30-09:00 

06:45-7:00 

Totale duur: 11.5 uur 

Nuchter 

(vanaf 

19.00)  

 

3. Zwemkleding (voor BodPod meting) 

4. T-shirt (korte mouw) en korte broek 

 

P2: belafspraak Controle biopt 10 minuten   
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Bijlage D – Overzicht metingen 

 

3-daags voedingsdagboek 

Gedurende drie dagen houdt u alles wat u eet en drinkt bij in een dagboek. In het dagboek 

geeft u aan hoe laat u eet/drinkt, wat u eet/drinkt en hoeveel u eet/drinkt. Dit zult u 3x3 dagen 

doen tijdens dit onderzoek; 1) Tijdens de voormeting, 2) dag 38-40 van periode 1, 3) dag 38-

40 van periode 2. 

 

24-uurs urine  

Gedurende 24-uur vangt u uw urine op in een daarvoor bestemde urinecontainer (soort pot). 

Dit zult u 3 keer 24-uur doen tijdens dit onderzoek; 1) Tijdens de voormeting, 2) 24-uur 

voorafgaand aan dag 41 van periode 1, 3) 24-uur voorafgaand aan dag 41 van periode 2. 

 

Verzameling ontlasting 

Vanaf aankomst op dag 41 zullen wij gedurende 24 uur uw ontlasting opvangen, zowel in 

periode 1 als periode 2.  

 

12-afleidingen ECG/hartfilmpje 

Tijdens de screening, het check-up bezoek tijdens de interventieperiode (week 3) en op dag 

42 zal een 12- afleidingen elektrocardiogram, ofwel hartfilmpje, worden gemaakt. Deze meting 

word uitgevoerd in rust terwijl u ligt. Tijdens deze meting zullen 10 elektrodes op uw lichaam 

worden geplaatst. Het apparaat meet d.m.v. deze elektrodes uw hartactiviteit. Alle 

elektrocardiogrammen zullen worden beoordeeld door de betrokken arts. 

 

Bloed monster en urine monster  

Tijdens de screening, het check-up bezoek tijdens de interventieperiode (week 3) en op dag 

42 zullen een nuchter bloed en urine monster worden afgenomen. Wij testen in uw bloed en 

urine o.a. de nier en leverfuncties en suikerwaardes. 

 

MRS/MRI scan  

Het MRS onderzoek is geheel pijnloos en ongevaarlijk. Het is een niet-invasieve methode (dus 

zonder prikken) om de hoeveelheid van stoffen in weefsels te meten. MRS heeft als voordeel 

dat er radiogolven worden gebruikt in plaats van röntgenstraling, waardoor u niet aan 

schadelijke straling wordt blootgesteld. Het is dus een moderne en veilige onderzoekstechniek: 

er zijn geen schadelijke effecten bekend. 
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Magnetische Resonatie Spectroscopie (MRS) lijkt erg veel op Magnetische Resonantie 

Imaging (MRI). MRS metingen vinden plaats in een scanner zoals die ook voor het maken van 

foto’s bij patiënten in het ziekenhuis wordt gebruikt. U wordt op een tafel in een ronde tunnel, 

de MRI scanner, geschoven. Vervolgens worden eerst een paar overzichtsfoto’s gemaakt. 

Tijdens het maken van deze foto’s is 

herhaaldelijk een hard kloppend geluid te 

horen, dat enigszins irritant kan zijn, maar dat 

bij de werking van het apparaat hoort. U 

draagt een koptelefoon tijdens het onderzoek 

om naar de radio te luisteren en de 

geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. 

Nadat de foto’s gemaakt zijn wordt met MRS 

de hoeveelheid NAD+ in de bovenbeenspier 

gemeten of de hoeveelheid levervet.  

 

Er zijn echter gevallen wanneer u niet in een 

MRI scanner kunt en u dus niet kunt meedoen aan dit onderzoek. Dit geldt als u voldoet aan 

een van de volgende criteria: 

• metalen implantaat (bijv. pacemaker, neurostimulator, insuline pomp, gehoorapparaat)  

• Metalen deeltjes in het oog (bijv. splinters door laswerkzaamheden) of de hersenen 

(bijv. na een operatie).  

• Engtevrees. Mensen met zwaar engtevrees zullen onderzoek in de MRI-scanner als 

vervelend ervaren.  

 

Levervet (45 minuten) 

Vervetting van de lever zal worden gemeten met behulp van magnetische resonantie Imaging 

(MRI). Dit komt neer op het maken van een aantal ‘foto’s’ van uw lever. Deze meting vindt 

plaats tijdens dag 41 van zowel periode 1 als periode 2 van de studie. Deze meting duurt 

ongeveer 45 minuten. Voor de meting wordt u op een tafel in een ronde tunnel (de scanner) 

geschoven. Tijdens het maken van deze foto’s is herhaaldelijk een hard kloppend geluid te 

horen, dat enigszins irritant kan zijn, maar dat hoort bij de werking van het apparaat. Voor de 

meting van leververvetting wordt na de eerste serie foto’s de hoeveelheid vet en water in de 

lever gemeten. Tijdens deze meting is het belangrijk dat u in een bepaald ritme ademhaalt. Dit 

om verstoring van de meting door beweging van de lever als gevolg van de ademhaling te 

minimaliseren. Daarvoor krijgt u een toontje te horen. Daarnaast zullen we u ook een paar keer 

vragen de adem voor enkele seconden vast te houden.  

 

Vetweefsel (subcutaan en visceraal: 15 minuten) 

Naast de vervetting van de lever zal met behulp van magnetische resonantie Imaging (MRI) 

ook gekeken worden naar de hoeveelheid buikvet (subcutaan vet) en de hoeveelheid vet 

rondom de organen in de buik (visceraal vet). Dit komt neer op het maken van een aantal 

‘foto’s’ van uw buik/bovenlichaam. Deze meting vindt plaats tijdens dag 41 van zowel periode 

1 als periode 2 van de studie. Deze meting duurt ongeveer 15 minuten. Voor de meting wordt 

Figuur 2. Een MRI scanner waarmee stoffen in 

de spier zullen worden gemeten. 
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u op een tafel in een ronde tunnel (de scanner) geschoven. Tijdens het maken van deze 

foto’s is herhaaldelijk een hard kloppend geluid te horen, dat enigszins irritant kan zijn, maar 

dat hoort bij de werking van het apparaat.  

 

Metabolieten in de lever (90 minuten) 

U zult bij deelname aan het onderzoek 2 keer een MRI/MRS meting van de lever ondergaan 

om de hoeveelheid fosfomonoesters te bepalen (90 minuten). Deze fosfomonoesters zijn 

stofjes die belangrijk zijn in het energiegebruik van de lever en dus voor het goed functioneren 

van de lever. Deze MRI/MRS-meting zal plaatsvinden tijden dag 41 van zowel 

interventieperiode 1 als 2. U zult bij deze meting op uw rug liggen. Nadat we een eerste meting 

gedaan hebben zult u een suikerdrank met het suiker fructose drinken (20 gram fructose 

opgelost in 250 mL water). Na het drinken van deze suikerrijke drank zullen we gedurende 60 

minuten deze fosfomonoesters blijven meten om te onderzoeken hoe de lever het suikerrijke 

drankje verwerkt. De gehele meting om de fosfomonoesters te meten duurt 90 minuten.   

 

Voor alle MRS/MRI metingen wordt u verzocht om sportkleding zonder metalen onderdelen 

(drukknopjes/ritsen etc.) mee te nemen.  

 

Vragenlijst activiteit 

Tijdens dag 41 van zowel periode 1 als periode 2 van de studie u een vragenlijsten in over hoe 

actief u bent.  

 

Respiratiekamer (overnachting) 

U wordt gevraagd om gedurende 17.5 uur in de respiratie kamer te verblijven (een namiddag, 

avond en een nacht, tijdens dag 41 van periode 1 en 

2) De respiratiekamer is een afgesloten ruimte van 

14 m3 waar de ademhalingslucht geanalyseerd 

wordt. Hiermee kunnen we het energiegebruik 

berekenen. In de kamer staat een bed, een wastafel, 

een toilet; een bureau, een stoel, een televisie, een 

radio, een telefoon, en een computer met 

internetaansluiting (zie foto hieronder). Douchen is 

niet mogelijk. Het is de bedoeling dat u tijdens deze 

periode de kamer niet verlaat, echter kunt u nog altijd 

in de kamer werken, studeren, lezen en TV kijken. Er is altijd iemand in de buurt van de 

respiratiekamer, en in geval van nood kunt u altijd naar buiten. Uw privacy in de kamer is 

gewaarborgd.  

 

Lichaamssamenstelling (Bod Pod meting) 
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens dag 42 van zowel 

periode 1 als 2 om een beeld te krijgen van uw 

lichaamssamenstelling en vetpercentage. De Bod Pod is 

een techniek die zeer accuraat en nauwkeurig is voor de 

bepaling van uw vetpercentage. U bevindt zicht tijdens 

de meting in een comfortabele zithouding in een kleine 

ruimte voorzien van een groot raam. De onderzoeker is 

gedurende de hele meting aanwezig bij u. De meting 

wordt uitgevoerd in zwemkleding en u zal worden 

gevraagd om zwemkleding mee te brengen. De meting 

duurt ongeveer 5 minuten en wordt twee keer 

uitgevoerd. In totaal (met omkleden erbij) zal deze test 

15 minuten duren. Met deze Bod Pod meting wordt uw 

vetmassa en uw vetvrije massa (hoeveel spieren u heeft) 

gemeten, zodat uw lichaamssamenstelling kan bepaald 

worden.  

 

Insulinegevoeligheidstest 

Tijdens dit onderzoek wordt een insulinegevoeligheidstest gedaan. Een infuus zal worden 

ingebracht in uw arm voor de infusie van de gelabelde suiker. Deze suiker is een van nature 

voorkomende variant van glucose, maar verschilt van de normale suiker omdat hij een extra 

staartje/labeltje heeft waaraan we hem kunnen herkennen. Deze vorm van suiker levert geen 

gezondheidsrisico op. Het voordeel van deze vorm van suiker/glucose is dat we door de 

verhouding van deze suiker t.o.v. uw eigen bloedsuiker kunnen bepalen hoe goed uw lichaam 

in staat is om suiker op te nemen en te verbranden. Daarna wordt er nog een ander infuus 

ingebracht in een ader op uw hand. Deze hand wordt vervolgens in een box met warme lucht 

gelegd waardoor het bloed sneller gaat stromen en de samenstelling van dit bloed erg gaat 

lijken op dat uit een slagader. Uw hand zal tot het einde van de insulinegevoeligheidstest in de 

box met warme lucht blijven. Na 150 minuten starten we de eerste metingen. Dit betekent dat 

er om de 10 min bloed wordt afgenomen uit het infuus (in totaal 4 keer), en dat u een soort 

doorzichtige kap (ventilated hood) over uw hoofd krijgt waarmee het energiegebruik gemeten 

kan worden. We meten het energieverbruik door uw zuurstof opname en koolstofdioxide 

uitstoot in uw adem te bepalen. Om energie te kunnen produceren is verbranding van suikers 

en vetten nodig. Aangezien we de vetten en suikers die u verbrand niet direct kunnen meten, 

maar wel heel makkelijk kunnen meten via de hoeveel zuurstof en koolstofdioxide die u in- en 

uitademt, kunnen we toch uitrekenen hoeveel vetten en suikers u verbrand heeft. Hierna wordt 

gestart met de insulinegevoeligheidstest. Hiervoor wordt via het infuus een vaste hoeveelheid 

insuline toegediend en een variabele hoeveelheid glucose. Vervolgens wordt elke 5 minuten 

via het infuus op de hand een kleine hoeveelheid bloed (±0.5 ml) afgenomen om de 

bloedsuikerspiegel te bepalen. Na 2.5 en 5 uur worden dezelfde metingen herhaald, dus 4 maal 
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een bloedafname en meting van het energiegebruik. De totale hoeveelheid bloed die wordt 

afgenomen gedurende deze studiedag is ongeveer 84 ml. Na afloop van de test krijgt u een 

maaltijd en controleren we nog een tijdje de bloedsuikerspiegel. De studiedag duurt ongeveer 

11.5 uur, tijdens het gehele onderzoek ligt u rustig op bed, en heeft u de mogelijkheid om TV 

of video/DVD te kijken. 

Voorbeeld van een proefpersoon tijdens een insulinegevoeligheidstest. 

 

Spierbiopt 

U bent gevraagd om een spierbiopt bij u af te laten nemen. Dit houdt 

in dat door middel van een kleine chirurgische ingreep een klein 

stukje spier uit het bovenbeen wordt weggehaald. Dit gebeurt tijdens 

dag 42 van periode 1 en 2. Het spierbiopt wordt afgenomen uit de 

vierkoppige dijbeenspier (vastus lateralis van de quadriceps), 

ongeveer 15-20 cm boven de knieschijf en een beetje naar de 

buitenkant van de spier. De huid en de onderliggende spieromhulling 

(fascie) worden lokaal verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt 

(ongeveer 10 minuten), wordt er een klein sneetje (0.5 tot 0.7 cm) 

gemaakt in de huid en de spieromhulling. Daarna wordt een holle 

naald ingebracht, waarin een hol buisje zit waarvan de onderkant scherp is. Hiermee worden 

enkele stukjes spier losgesneden en in de holle naald gezogen. Vervolgens worden het wondje 

gesloten met een steriele pleister 

(Steristrip). Hier overeen wordt een 

ademende steriele pleister aangebracht 

(Tegaderm). Door hier overheen een 

drukverband aan te brengen wordt de kans 

op een nabloeding zo klein mogelijk 

gemaakt. De Steristrip en de Tegaderm 

pleisters moet u vijf dagen laten zitten. 

Mochten deze eerder loslaten kunt u 

zelfstandig nieuwe aanbrengen (u krijgt 

deze mee naar huis). Het drukverband moet 

minimaal 24 uur blijven zitten. Als het drukverband te strak zit (tintelingen in voet en/of kuit) 

dan kunt u het verband losser zetten. De eerste 24 uur is het mogelijk dat u een beurs gevoel 

in het bovenbeen voelt (knietje). U mag niet zwemmen, in bad gaan of naar de sauna 

gedurende de eerste 5 dagen na het nemen van het spierbiopt. In deze gevallen is de kans 

vergroot dat de pleisters te vroeg loslaten en kunnen de wondranden wijken. Bovendien 

vergroot u de kans op een infectie. Daarnaast moet u voorzichtig zijn met het zwaar belasten 

van het bovenbeen in de eerste dagen na het biopt (bijvoorbeeld zwaar tillen of fitness), omdat 

de wond dan open zou kunnen springen. Het kan zijn dat u een blauwe plek krijgt op de plaats 

waar het biopt is afgenomen.  

 

Ventilated Hood 

Figuur 6: spierbiopt 
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Het energiegebruik in rust wordt gemeten met behulp van een ventilated hood systeem (zie 

afbeelding hieronder). Aan de hand van de hoeveelheid zuurstof in uw in- en uitgeademde 

lucht. Voor deze meting wordt een doorzichtige plastic kap over uw hoofd geplaatst, u kunt 

gewoon normaal doorademen. Buitenlucht wordt aan de bovenkant in de kap gezogen en 

aan de onderzijde wordt de uitgeademde lucht opgevangen en geanalyseerd. Één meting 

duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens dag 42 (van periode 1 en periode 2) zullen we drie keer 

een ventilated hood meting doen.  

  

 

 

Bloedafname met DNA bepaling 

Tijdens het onderzoek zal (voor een andere studie van de afdeling Voeding en 

Bewegingswetenschappen) DNA-onderzoek worden verricht naar erfelijke eigenschappen van 

de energie stofwisseling. Hierbij wordt geen onderzoek gedaan naar een ziekte, maar naar de 

verschillen die er zijn binnen een grote groep mensen. Het is te verwachten dat de resultaten 

voor u geen betekenis hebben in de zin van een diagnose of een duidelijk verhoogde kans op 

een bepaalde aandoening. Daarom wordt u over de resultaten, zoals die op u van toepassing 

zijn, niet ingelicht. Als u in de toekomst in het kader van een verzekering of keuring de vraag 

voorgelegd krijgt of er bij u een erfelijkheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, dan kunt u deze 

vraag met ‘nee’ beantwoorden. Op het toestemmingsformulier (bijlage E) kunt u aangeven of 

u wilt meewerken aan dit onderzoek naar erfelijke eigenschappen van de energiestofwisseling.  
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Bijlage E – toestemmingsformulier proefpersoon  

Behorende bij het onderzoek: Metabole effecten van een ketohexokinase remmer in 

personen met niet-alcoholische leververvetting.  

 

− Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed 

genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

− Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen 

om toch niet mee te doen met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan 

niet te zeggen waarom ik wil stoppen. 

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts te laten weten dat ik meedoe 

aan dit onderzoek.  

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts of specialist informatie te 

geven over onverwachte bevindingen uit het onderzoek die van belang zijn voor mijn 

gezondheid.  

− Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens en lichaamsmateriaal te 

verzamelen en gebruiken. De onderzoekers doen dit alleen om de onderzoeksvraag 

van dit onderzoek te beantwoorden.  

− Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens 

kunnen inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen 

toestemming om mijn gegevens in te zien voor deze controle.  

 

− Wilt u in de tabel hieronder ja of nee aankruisen? 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om dit te gebruiken voor ander 

onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mijn (overgebleven) lichaamsmateriaal te bewaren om dit 

te gebruiken voor ander onderzoek, zoals in de informatiebrief staat. Het 

lichaamsmateriaal wordt daarvoor nog 25 jaar bewaard. 

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik wil meedoen 

met een vervolgonderzoek. 

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef de onderzoekers toestemming om na het onderzoek te laten weten welke 

behandeling ik heb gehad/ in welke groep ik zat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mijn DNA te gebruik voor het onderzoek naar erfelijke 

eigenschappen van de energie stofwisseling. 

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mij na dit onderzoek toe te voegen aan de deelnemerslijst 

van de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen zodat ik gevraagd kan 

worden ik wil meedoen met een andere onderzoeken die niet direct met het huidige 

onderzoek verband hebben. 

Ja ☐ Nee☐ 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
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Mijn naam is (proefpersoon): ………………………………..   

Handtekening: ………………………    Datum : __ / __ / __ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Wordt er tijdens het onderzoek informatie bekend die die de toestemming van de 

proefpersoon kan beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten aan deze proefpersoon.  

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):………………………………. 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  

van het toestemmingsformulier. 


