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Proefpersoneninformatie

Lichaamsbeweging om de 24-uurs ritmiek in de
stofwisseling van personen met verhoogd risico op
diabetes te herstellen
Geachte heer,
Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is
vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u heeft
gereageerd op een wervingsadvertentie voor dit medische-wetenschappelijk onderzoek of omdat u in het
verleden bij een eerder medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft meegedaan en toen heeft aangegeven
dat u benaderd mag worden voor nieuw medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees
deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft, de contact gegevens staan
hieronder vermeld. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd
wordt, om aanvullende informatie vragen. En u kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.
Indien u daarmee akkoord bent, belt de onderzoeker u na een week na het ontvangen van deze
informatiebrochure.
Verdere informatie over meedoen aan zo’n onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek
Graag horen wij een week nadat u de informatie heeft ontvangen of u deel wilt nemen aan het onderzoek.
Heeft u in de tussentijd, na het lezen van de informatie, nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker.
Hieronder vindt u zijn contactgegevens.

Contactgegevens uitvoerende onderzoeker:
Drs. Jan-Frieder Harmsen
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht
Telefoon: 043-3884596
E-mail: jan-frieder.harmsen@maastrichtuniversity.nl
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1. Algemene informatie
Dit onderzoek wordt gedaan door de Universiteit Maastricht. Voor dit onderzoek zijn 18
deelnemers nodig. De medisch-ethische toetsingscommissie METC azM/UM heeft dit onderzoek
goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.

2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of personen met een verhoogd risico op
diabetes (ook wel suikerziekte genoemd) door middel van training hun dag-nachtritme in de
stofwisseling van de spier kunnen herstellen. In het onderzoek wordt gekeken naar het aantal en
het functioneren van de energiefabrieken (deze heten mitochondriën) in de spier van personen
met een verhoogd risico op diabetes en met een leeftijd van 40 tot 75 jaar. U komt in aanmerking
voor dit onderzoek omdat u mogelijk een verhoogd risico heeft op diabetes. Als door training het
dag-nachtritme van de stofwisseling wordt hersteld, kan hiermee in de toekomst mogelijk de
preventie/behandeling van diabetes verder verbeterd worden.

3. Achtergrond van het onderzoek
Steeds meer onderzoeken laten zien dat een verstoring in het dag-nacht ritme nadelige effecten
heeft op de gezondheid zoals het ontwikkelen van overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.
Werken in ploegdienst, ’s avonds laat opblijven en reizen naar een andere tijdzone zijn allemaal
aspecten die het dag-nacht ritme kunnen verstoren. Zo’n verstoord dag-nacht ritme kun je
terugzien in bijvoorbeeld de mitochondriën van de spieren. Dit heeft ook een effect op de
verbranding van onze vetten en suikers. Een gezond persoon zal overdag vooral suiker uit de
voeding verbranden maar ’s nachts overschakelen naar verbranding van vet uit de vetvoorraaden.
Onderzoek heeft laten zien dat oudere mensen met een verhoogd risico op diabetes minder goed
in staat zijn om deze omschakeling van suiker naar vetverbranding te maken en een grotere kans
hebben op een verstoord dag-nachtritme van de stofwisseling in de spieren vergeleken met
gezonde jonge mensen. We weten dat lichaamsbeweging gunstig is voor de stofwisseling en de
capaciteit om tussen suiker en vetverbranding te wisselen, en daarom willen we onderzoeken of
lichaamsbeweging het dag-nachtritme in de stofwisseling van de spieren bij personen met een
verhoogd risico op diabetes kan herstellen.

4. Wat meedoen inhoudt
Als u meedoet aan dit onderzoek, duurt dat in totaal ongeveer 4 maanden.
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U zult twee keer, voor en na een trainingsperiode van 12 weken, 45 uur op onze
onderzoeksafdeling van de Universiteit Maastricht te verblijven. Dit is van 12:00 uur op dag 1 tot
09:00 uur op dag 3. Tijdens elk verblijf van 45 uur zullen de deelnemers een zo normaal mogelijke
levensstijl nastreven met maaltijden, beweging en slaaptijd op vaste tijdstippen. Ook zullen we op
bepaalde tijdstippen overdag en 's nachts verschillende metingen doen.
Voor dit onderzoek hoeft u geen experimenteel geneesmiddel of medicatie te nemen. Ook wordt
er geen nieuwe meetmethode getest. We willen dat u 12 weken op de fiets traint en dat u 24 uur
voor en na de training bepaalde tests uitvoert.
Het gehele onderzoek bestaat uit een geschiktheidsonderzoek van 4 uur, twee testperiodes van
elk 45 uur en een trainingsperiode van 12 weken met 3 bezoeken per week aan onze faciliteiten.
Verder krijgt u 7 dagen voor het verblijf van 45 uur een bewegingshorloge en 2 dagen voor de
universiteitsovernachting krijgt u van ons maaltijden mee naar huis. In totaal zult u 41 keer de
Universiteit Maastricht bezoeken.
Geschiktheidsonderzoek
Eerst bepalen we of u kunt meedoen. Hiervoor wordt, voor de start van het onderzoek, een
geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek duurt ongeveer 4 uur. Voor het
geschiktheidsonderzoek komt u ’s ochtends om 8 uur nuchter naar de Universiteit Maastricht
(nuchter betekent: vanaf 22:00 uur de avond voor het onderzoek niet meer eten en enkel water
drinken). Als eerste zal de onderzoeker samen met u een aantal vragenlijsten doornemen. Dit
zijn vragen over uw leef- en slaapgewoonten en een medische vragenlijst om een idee te krijgen
over uw persoonlijke gezondheid en familiaire gezondheid. Verder wordt uw lengte en gewicht
gemeten. Ook zal er een orale glucosetolerantietest (OGTT) worden uitgevoerd. Deze test
gebruiken we om te meten hoe uw lichaam reageert op suiker. Daarnaast wordt er een hartfilmpje
(ECG) gemaakt en meten we uw gewicht, lengte en bloeddruk. Meer informatie over de metingen
tijdens het geschiktheidsonderzoek vindt u in bijlage 2. Aan de hand van deze uitkomsten wordt
bepaald

of

u

aan

het

verdere

onderzoek

kunt

deelnemen.

Deelname

aan

het

geschiktheidsonderzoek betekent dus niet automatisch deelname aan het onderzoek zelf.
Voorafgaand aan het onderzoek
Om ervoor te zorgen dat wij de metingen goed kunnen vergelijken, vragen we alle deelnemers
een week voor de eerste testdagen te slapen tussen 23:00 en 07:00 uur, 3 maaltijden per dag te
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nuttigen op een vast tijdstip en bij te houden wat ze eten en drinken door een voedingsdagboek
bij te houden gedurende 7 dagen voor het onderzoek. U mag tijdens deze week en gedurende
het hele onderzoek geen alcohol of cafeïne drinken. U ontvangt een horloge dat uw lichamelijke
activiteit meet. Verder vragen we u om 3 dagen voor de eerste testdag niet te sporten en geen
zware activiteiten te verrichten. Voor de 2 dagen voorafgaand aan het onderzoek krijgt u
maaltijden (zowel ontbijt, lunch als avondmaaltijden) mee. We vragen u om buiten deze
maaltijden niets anders te eten of drinken behalve water.
Het onderzoek
Hieronder staat kort uitgelegd welke testen er verricht worden gedurende het onderzoek. Ter
verduidelijking kunt u in bijlage C, pagina 18, een figuur vinden waarop het onderzoek met alle
metingen schematisch staat weergegeven. Meer informatie over alle metingen tijdens de
testperiode vindt u in bijlage C, pagina 20.
Het onderzoek bestaat uit 3 testdagen, 1 trainingsdag, een trainingsperiode van 12 weken en
wordt afgesloten door wederom 3 testdagen. Gedurende deze 3 testdagen verblijft u op de
Universiteit Maastricht en u zult hier ook overnachten (2 nachten).
Voormeting
Dag 1 tot en met 3 – verblijf op de Universiteit Maastricht
Dag 1
U ontbijt thuis en komt om 12:00 uur (’s middags) naar de onderzoeksafdeling van de Universiteit
Maastricht. U verblijft in een kamer waar u televisie kunt kijken, lezen of werken. U mag vrij
bewegen in de kamer, maar geen inspannende activiteiten verrichten. Vervolgens zal om 15:00
uur uw lichaamssamenstelling gemeten worden met behulp van een BodPod. 3 uur voor het
slapen neemt u 3 keer speeksel af. ’s Nachts slaapt u in deze kamer. Vanaf 23:00 uur gaan de
lichten uit en is het de bedoeling dat u probeert te slapen.
Dag 2
Op dag 2 zult u om 6:30 uur worden gewekt. Hierna slikt u een thermometer-pil in, zodat we uw
lichaamstemperatuur gedurende 24 uur kunnen meten. Dit is een kleine pil die uw temperatuur in
uw lichaam kan meten en verder zonder gevaren is. Vervolgens neemt u plaats op een bed in de

Versie 5.0, August 2020

4

NL73834.068.20

Proefpersoneninformatie RESTORE

onderzoeksruimte. Er wordt een infuus geplaatst waarmee we gedurende de gehele dag en nacht
19 keer bloed afnemen. In totaal wordt er 302 ml bloed bij u afgenomen. Na de eerste
bloedafname krijgt u voor 30 minuten een “ventilated hood” over uw hoofd geplaatst. Dit is een
doorzichtige plastic kap waarmee we uw energiegebruik kunnen meten. Na deze meting wordt
onder lokale verdoving een klein stukje spier uit uw bovenbeen afgenomen, een spierbiopt.
Gedurende de dag en nacht wordt bij u in totaal 5 keer een ventilated hood meting gedaan en 3
keer een stukje spier afgenomen. Na het eerste spierbiopt krijgt u een standaard ontbijt. Een uur
na het ontbijt (10:00 uur) maakt u een wandeling van 30 minuten. Na het derde en laatste
spierbiopt om ongeveer 23:00 uur, gaat het licht uit en probeert u te slapen. Tijdens deze nacht
wordt nog een aantal maal een buisje bloed afgenomen via het infuus met de lange lijn. De
onderzoeker probeert u hierbij niet te wekken. Om 4:00 uur ’s nachts zult u wel wakker worden
gemaakt voor de laatste ventilated hood meting. Hierna mag u weer gaan slapen.
Dag 3
Om 7:00 uur wordt u weer wakker gemaakt. Om 8:00 uur wordt voor de laatste keer bloed bij u
afgenomen. Hierna krijgt u een ontbijt en het onderzoek is afgelopen om 9:00 uur.
Aan het einde van de trainingsperiode van 12 weken, worden deze drie testdagen herhaald.
Trainingsperiode
Na de voormeting komt u naar de Universiteit Maastricht voor een maximale inspanningstest op
een fietsergometer. Tijdens deze test gaan we kijken wat uw maximale fietst kracht is, na de test
kunt u 15 minuten rusten. Deze test zal twee keer worden herhaald tijdens de trainingsperiode
om de trainingsintensiteit aan te passen zodat u optimaal blijft trainen. Na deze maximale fietstest
krijgt u tijd om het daadwerkelijk trainingsprogramma te oefenen. Tijdens het traingsprogramma
fietst u niet op uw maxiale kracht, maar slechts op een bepaald percentage van uw maximale
kracht. Daarnaast fiets u tijdens het trainingsprogramma steeds met korte tussenpozen: fietsenrust-fietsen-rust etc). Deze manier van training wordt High-Intensity-Interval-Training genoemd
(HIIT).
Voor de trainingsperiode komt u 12 weken lang, 3 keer per week naar de Universiteit Maastricht
om te trainen onder strikte begeleiding. De trainingssessies beginnen met een warming-up van 3
tot 5 minuten fietsen op 50% van uw maximale weerstand. Deze weerstand is bepaald tijdens de
maximale fietstest. Na de warming-up, gaat u 1 minuut fietsen op 80-90% van uw maximale
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hartslag, gevolgd door 2 minuten rust. Deze cyclus van fietsen en rust wordt 6 tot 8 keer herhaald
tijdens de eerste 2 weken van het trainingsprogramma en 10 keer herhaald tijdens de overige 10
weken. In totaal zult u 10 minuten fietsen en 20 minuten rusten per sessie. Elke sessie duurt
ongeveer een uur, inclusief omkleden en douchen.
Om de 4 en 8 weken doet u opnieuw een maximale fietstest. Tijdens week 4, 8 en 12 van de
trainingsperiode vult u vragenlijsten in om uw gemoedstoestand en uw energie niveau te bepalen.
Voor de laatste week van de training moet u zich houden aan dezelfde slaap- en eettijden als in
voorafgaand aan de voormeting om zich voor te bereiden op de nameting. De nameting is
hetzelfde als de voormeting. Het eet- en slaapgedrag zal opnieuw worden gecontroleerd met
voedsel- en slaapdagboeken en een Beweegmeter-horloge. Op de dag van de laatste training en
de dag ervoor krijgt u weer gestandaardiseerde maaltijden.
De dag na de laatste trainingssessie komt u naar onze faciliteiten voor de nameting en verblijft u
weer 3 dagen op de Universiteit Maastricht, met alle metingen precies hetzelfde als voor de
trainingsperiode.

5. Wat wordt er van u verwacht
Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich aan de volgende afspraken
houdt. De afspraken zijn dat u:


De afspraken voor bezoeken nakomt.



De instructies voorafgaand aan testdagen zo goed mogelijk naleeft.



Tijdens het onderzoek een zo normaal mogelijke leefstijl aanhoudt: elke nacht slapen van
23:00 tot 07:00 uur, 3 maaltijden per dag op vaste tijden nuttigen en geen alcohol of
cafeïne drinen.



Niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet of gedaan
hebt 1 maand voor de start van het onderzoek.

Het is belangrijk contact op de te nemen met de onderzoeker :


Voordat u medicatie gaat gebruiken/veranderen. Ook als het gaat om homeopathische of
natuurlijke middelen, vitamines of medicatie verkrijgbaar bij de drogist.
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Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of een bezoek gaat brengen i.v.m. een
behandeling.



Als u plotseling gezondheidsproblemen krijgt.



Als u niet langer wilt deelnemen aan het onderzoek.



Als uw contactgegevens veranderen.

6. Mogelijke bijwerkingen en andere nadelige effecten
Voor de start van het onderzoek wordt bij alle deelnemers een medische keuring
(geschiktheidsonderzoek) verricht. Hier wordt ingeschat of u gezond genoeg bent om mee te
doen aan het onderzoek. Als 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.
Metingen
Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we 638ml
bloed bij u af over een periode van 14 weken. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen
problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen.
Spierbiopten
Het afnemen van het spierbiopt kan soms pijnlijk zijn en na afloop aanleiding geven tot 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. Als u bepaalde medicijnen inneemt die bloedstolling remmen
kunt u niet mee doen aan deze onderzoek door een verhoogde kans op bloedingen. In totaal
nemen wij zes maal een spierbiopt af, verdeeld over twee testdagen.

7. Mogelijke voor- en nadelen
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen.
U moet er ook rekening mee houden dat de volgende gezondheidsvoordelen niet gegarandeerd
zijn.
Voordelen
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Begeleid trainen: Tijdens de trainingsperiode traint u onder begeleiding van een ervaren
onderzoeker van het onderzoeksteam bij de Universiteit Maastricht. Het trainingsprogramma
zal worden afgestemd op uw fitheid. Elke trainingssessie duurt 30 minuten in totaal,
bestaande uit 10 minuten fietsen en 20 minuten rust.



Gezondheidseffecten: De verwachting is dat uw lichaam als gevolg van het
trainingsprogramma gevoeliger wordt voor insuline. Daarnaast is er de kans dat uw
bloedsuikerspiegel

wordt

hersteld

naar

normale

waarden.

Dit

zijn

gunstige

gezondheidseffecten.


Na

deelname

aan

de

onderzoek,

kunnen

wij

u

informatie

geven

over

uw

lichaamssamenstelling, fitheid, spiermassa en suiker- en vetwaarden in uw bloed.


Het onderzoek kan bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuwe behandeling tegen
overgewicht en suikerziekte.

Nadelen


Tijdsinvestering: Deelname aan het onderzoek kost tijd. U moet meerdere keren naar de
Universiteit Maastricht komen voor metingen, en voor en na de trainingsperiode 2 nachten op
de Universiteit Maastricht overnachten. Tijdens de trainingsperiode moet u drie keer per week
gedurende 12 weken naar de universiteit komen (36 keer tijdens de trainingsperiode). In totaal
brengt u in 14 weken ongeveer 136 uur door op de universiteit, inclusief de trainingen.



Aanpassen leefstijl: De week voorafgaand aan het onderzoek dient u een normaal eet- en
slaappatroon te volgen en dient u een slaap- en voedingsdagboekje bij te houden. We vragen
u uw normale leefgewoonten aan te passen aan ons protocol, wat enige discipline van u kan
vergen.



Bloedafname: Er wordt voor dit onderzoek tweemaal 302 ml bloed afgenomen. Deze
hoeveelheid geeft echter geen probleem. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed
per keer afgenomen. Het is echter daarom tijdens dit onderzoek niet toegestaan bloed te
geven bij de bloedbank. Tijdens de bloedafnames kan mogelijk pijn of een zwelling ontstaan.
Wanneer een zwelling gedurende de uren en dagen na bloedafname toeneemt, rood of pijnlijk
wordt of als u koorts krijgt dient u contact op te nemen met de onderzoeker of uw huisarts.



Spierbiopt: Het afnemen van een spierbiopt kan soms 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
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kan het voorkomen dat tijdens het nemen van een spierbiopt een kleine huidzenuw
beschadigd raakt, waardoor tijdelijk (maximaal tussen de 6 tot 12 maanden) een dof gevoel
achterblijft op de plaats waar het sneetje is gemaakt.


Ventilated hood: We doen een ‘ventilated hood’ meting waarmee we uw energiegebruik
meten. U krijgt dan een plastic kap over uw hoofd geplaatst terwijl u op bed ligt. Voor mensen
die angstig worden van kleine ruimtes kan dit belastend zijn.



Algemeen: dat er een kans bestaat dat toevalsbevindingen gedaan worden. Een
toevalsbevinding is een afwijking die gevonden wordt bij (medisch) onderzoek, zonder dat
daar op grond van klachten of ongerustheid van arts en patiënt naar gezocht werd. U wordt
altijd geïnformeerd over zo’n bevinding. Wij informeren uw arts over de toevalsbevinding,
welke daarna kan beslissen om deze bevinding al dan niet op te volgen. Indien u niet wenst
dat uw behandelend arts op de hoogte gebracht wordt of indien u zelf niet op de hoogte
gebracht wilt worden van de bevindingen, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te
doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom
u niet wilt meedoen. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. Als u wel meedoet, kunt
u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek, en dit zonder opgaaf van
redenen. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.
Als u dat wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Als er nieuwe informatie over
het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan
gevraagd of u blijft meedoen.

9. Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek stopt als:


Alle bezoeken voorbij zijn



U zelf kiest om te stoppen



De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen



De overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie besluit het
onderzoek te stoppen.
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Na afloop van het onderzoek hoeft u geen procedures meer te doorlopen. Wel kunt u worden
geïnformeerd over uw eigen testresultaten indien u dit wenst of indien de onderzoeker dit
noodzakelijk acht. Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.
Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste
uitkomsten van het onderzoek.

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal verzameld, gebruikt en
bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over
uw gezondheid. Voor dit onderzoek zijn bloed- en spiermonsters nodig. Het verzamelen,
gebruiken en bewaren van uw gegevens en uw lichaamsmateriaal is nodig om de vragen die in
dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren.
Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming.
Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw naam
en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de
sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen
in de lokale onderzoeksinstelling. Ook in rapporten en publicatie over het onderzoek zijn de
gegevens niet tot u te herleiden.
Toegang tot uw gegevens voor controle
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot
de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en
betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: een
monitor die voor de onderzoeker werkt of die door de onderzoeker is ingehuurd, en nationale
toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden
uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.
Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal
Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. Uw lichaamsmateriaal
wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het wordt bewaard om daarop in de loop van dit
onderzoek nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek.
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Bewaren en gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor ander onderzoek
Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn
voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stofwisseling en diabetes. Daarvoor
zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 15 jaar worden bewaard. U kunt op het
toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt,
kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.
Informatie over onverwachte bevindingen
Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het
onderzoek maar wel voor uw gezondheid. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u
hierover door ons op de hoogte worden gesteld en ook uw huisarts zal worden geïnformeerd door
ons. Uw huisarts of behandelend arts zal met u bespreken hoe de bevinding moet worden
opgevolgd. Ook hiervoor geeft u toestemming.
Intrekken toestemming
U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt
voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige onderzoek. De
onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden
nog wel gebruikt in het onderzoek. Uw lichaamsmateriaal wordt na intrekking van uw toestemming
vernietigd. Als er al metingen met dat lichaamsmateriaal zijn gedaan, dan worden die gegevens
nog wel gebruikt.
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de
website Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) raadplegen.
Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: Universiteit Maastricht. (Zie bijlage A voor
contactgegevens)
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst
contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris
voor de Gegevensbescherming van de instelling (Zie bijlage A voor contactgegevens) of de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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Registratie van het onderzoek
Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke
onderzoeken namelijk (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
NL73834.068.20.

11. Verzekering voor proefpersonen
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt
schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer informatie over
de verzekering. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.

12. Vergoeding voor meedoen
Voor deelname aan het totale onderzoek ontvangt u een vergoeding van 690 euro. 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. Als na het
geschiktheidsonderzoek blijkt dat u niet kunt deelnemen aan het onderzoek ontvangt u een
onkostenvergoeding van 15 euro. Ook ontvangt u de 15 euro als bij gebleken geschiktheid u toch
besluit niet mee te doen met het hoofdonderzoek. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding voor
de testdagen, op basis van het openbaar vervoer of eigen vervoer, met een maximum van 19
cent per kilometer. Reiskosten voor de trainingen worden ook vergoed, met een maximum van
19 cent per kilometer, tot een maximum van 205€. Als u stopt voordat het onderzoek is afgelopen,
krijgt u een lagere vergoeding uitbetaald.

13. Heeft u vragen?
U heeft het recht vragen te stellen voor, tijdens en na het onderzoek. Voor vragen kunt u altijd
contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker (contactgegevens zie hieronder), ook als u
meer informatie wilt of bepaalde keuzes wilt heroverwegen. Er is aan dit onderzoek tevens een
onafhankelijk arts (dr. N. Bouvy, chirurg in het AZM; tel. 043 387 5492, email: n.bouvy@mumc.nl)
verbonden, tot wie u zich kunt wenden voor onafhankelijk advies aangaande uw deelname aan
het onderzoek. Indien u graag wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met
de uitvoerend onderzoeker. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens.
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14. Ondertekening toestemmingsformulier
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan
dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende
toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan
dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.
Zowel

uzelf

als

de

onderzoeker

ontvangen

een

getekende

versie

van

deze

toestemmingsverklaring.
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Bijlagen:
A. Contactgegevens
B. Informatie over de verzekering
C. Overzicht van verloop en verschillende testen van het onderzoek
D. Toestemmingsformulier
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Bijlage A: Contactgegevens
Uitvoerende onderzoeker:
Drs. Jan-Frieder Harmsen
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen
Universiteit Maastricht
Telefoon: 043-38 84254
E-mail: jan-frieder.harmsen@maastrichtuniversity.nl
Bezoekadres:
Kamer G2.254
Universiteitssingel 50, Maastricht
Postadres:
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
Hoofdonderzoeker:
Prof. Dr. P. Schrauwen
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen
Telefoon: 043-3881502
E-mail: p.schrauwen@maastrichtuniversity.nl
Onafhankelijk arts:
N.D. Bouvy, M.D.
Department of Surgery
Maastricht University Medical Center
Telefoon: 043 387 5492
E-mail: n.bouvy@mumc.nl
Functionaris gegevensbescherming UM:
Telefoon: 043 3883010
E-mail: fg@maastrichtuniversity.nl
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Bijlage B: informatie over de proefpersonenverzekering
INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING
Maastricht University (UM) is opdrachtgever
MODEL 2

VERZEKERINGSVERKLARING

voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek
Titel: Lichaamsbeweging om de 24-uurs ritmiek in het stofwisseling van personen met
verhoogd risico op diabetes te herstellen
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 medischwetenschappelijk 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: 10193666

De schaderegelaar van het onderzoek is:
Naam: Judith Bol, Client Coordinator
Adres: Aon Public & Business Services & Construction, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam
E-mail: judith.bol@aon.nl
Telefoonnummer: +31 (0)88 34 34 578
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De contactpersoon van de UM is:
Naam: afdeling Treasury, Stefan Groenveld
Adres: Maastricht University, Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT
E-mail: um-verzekeringen@maastrichtuniversity.nl
Telefoonnummer: 043-3882047
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). 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 van verloop en verschillende testen van het onderzoek
Figuur 1: Overzicht van het verloop van het onderzoek

Versie 5.0, August 2020

18

NL73834.068.20

Proefpersoneninformatie RESTORE

Figuur 2: Overzicht verschillende testen gedurende de onderzoeksdagen voor de pre- and posttraining testperioden.
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Informatie over de verschillende testen
Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd welke metingen er tijdens het onderzoek worden
uitgevoerd en wat wij van u vragen te doen tijdens het onderzoek.
Geschiktheidsonderzoek (duur: 4 uur)
1. Voor het geschiktheidsonderzoek komt u nuchter naar de Universiteit Maastricht. Dat
betekent dat u vanaf 22:00 uur de avond voor het onderzoek niets meer mag eten of
drinken, met uitzondering van water. Als u medicatie gebruikt, neemt u die op de
ochtend van het onderzoek wel.
2. U komt om 08:00/09:00 uur ’s morgens naar de Universiteit Maastricht en meldt zich bij
de receptie van Universiteitssingel 50. U kunt parkeren op de parkeerplaats en bij de
slagboom meldt u dat u voor deelname aan onderzoek komt. De portier zal de slagboom
voor u openen. Via de loopbrug komt u bij de receptie van Universiteitssingel 50. Hier
zal de onderzoeker u komen ophalen.
3. Voordat er gestart worden met de testen, vragen wij u een toestemmingsverklaring te
tekenen.
4. Vervolgens krijgt u vragenlijsten over uw leef- en slaapgewoonten en een medische
vragenlijst om een idee te krijgen over uw persoonlijke gezondheid en familiare
gezondheid.
5. We meten uw lengte en gewicht. Hiermee bepalen we uw BMI. De BMI is een maat voor
overgewicht die gebaseerd is op de verhouding tussen uw lengte en gewicht.
6. Dan zal uw suikertolerantie getest worden door middel van de orale glucosetolerantie
test (OGTT).
a. Bij deze test wordt er herhaaldelijk bloed afgenomen. Daarom wordt er een
infuuskraantje in een ader van uw elleboogholte ingebracht, zodat u niet
meerdere keren geprikt hoeft te worden.
b. Na de eerste bloedafname krijgt u een suikerdrankje dat u binnen 5 minuten
helemaal moet opdrinken. Daarna wordt er na 20, 30, 60, 90 en 120 minuten
bloed afgenomen om de bloedsuiker te bepalen. De hoeveelheid suiker in het
bloed zegt iets over uw glucosetolerantie. De glucosetolerantie geeft aan hoe
goed uw lichaam in staat is om de suiker uit het drankje op te nemen in de
lichaamscellen.
c. Na de laatste bloedafname wordt het infuus weer verwijderd. U wordt gevraagd
even te blijven drukken op de plek van het prikken en na een paar minuten krijgt
u een pleister.
Hierna is het geschiktheidsonderzoek afgerond. U krijgt van ons een ontbijt.
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1 week voorafgaand aan het onderzoek
Om ervoor te zorgen dat we de metingen van de verschillende deelnemers goed kunnen
vergelijken, vragen wij elke deelnemer dezelfde voorbereidingen te doen voor het onderzoek,
vragen wij u zich aan een bepaalde leefstijl te houden de week voorafgaand aan het onderzoek.
Wij vragen u:
1. Elke nacht (proberen) te slapen van ~23:00 uur tot ~07:00 uur. Dit betekent in bed liggen
met het licht uit, zonder televisie, boek of mobiele telefoon.
2. 3 maaltijden per dag op een vast tijdstip te eten.
a. Ontbijt om ~9:00 uur
b. Lunch om ~14:00 uur
c. Diner om ~19:00 uur
3. Geen alcohol of cafeïne te drinken. Cafeïne zit bijvoorbeeld in koffie, energiedrank en
thee.
4. Een horloge te dragen die uw lichamelijke activiteit meet.
5. Een slaap- en voedingsdagboek in te vullen. Hierin schrijft u op wanneer u gaat slapen en
wanneer u opstaat en alles wat u eet en drinkt.
Verder vragen we u om 3 dagen voor de eerste testdag niet te sporten en geen zware activiteiten
te verrichten.
Twee dagen voor de start van het onderzoek krijgt u maaltijden mee. Deze maaltijden zijn door
de onderzoeker samengesteld volgens een normaal voedingspatroon, voornamelijk bestaande
uit boterhammen tijdens ontbijt en lunch, en een diepvriesmaaltijd als diner. U wordt verzocht
buiten deze maaltijden niks anders te eten of te drinken, uitgezonderd water.
Voormeting (duur: 3 dagen / 45 uur)
Voor en na de trainingsperiode komt u voor 3 dagen naar de Universiteit Maastricht. U verblijft
hier 2 nachten.
Dag 1
1. U ontbijt thuis met het ontbijt dat u heeft gekregen van de onderzoekers.
2. Om 12:00 uur komt u naar de Universiteit Maastricht. U verblijft de komende dagen op
een kamer u televisie kunt kijken, lezen of werken. U mag vrij bewegen op de kamer, maar
geen inspannende activiteiten verrichten.
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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. Douchen is niet mogelijk. Het is de
bedoeling dat u tijdens deze periode de kamer niet verlaat. In de kamer bent u beperkt in
u mogelijkheden; werken, studeren, lezen, TV kijken is prima mogelijk. Er is altijd iemand
in de buurt van de respiratiekamer, en in geval van nood kunt u altijd naar buiten. U privacy
in de kamer is gewaarborgd.

3. De lunch wordt om 14.00 uur voor u verzorgd.
4. Om 15:00 uur wordt uw lichaamssamenstelling gemeten met behulp van een BodPod.
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Uw lichaamssamenstelling wordt gemeten met behulp
van de BodPod. De BodPod is een cabine waarin u
plaatsneemt zoals op de afbelding weergegeven. Hij
meet dan kort (3 minuten) het volume van uw lichaam.
In

combinatie

met

uw

gewicht

kan

dan

de

lichaamssamenstelling berekend worden. Voor het
maken van een goede meting is het nodig dat u een
badmuts en zwemkleding draagt.
5. De diner wordt om 19.00 uur voor u verzorgd.
6. Op drie tijdstippen, namelijk om 20:00, 21:30 en 22:45
uur, verzamelt u een beetje speeksel. Hiervoor kauwt u
ongeveer 1 minuut op een soort wattenstaafje.
7. Om 23:00 uur gaan de lichten uit en probeert u te slapen.
Dag 2
1. Vandaag wordt u om 06:30 uur wakker gemaakt.
2. Om 24 uur lang uw lichaamstemperatuur te meten vragen wij u een pil door te slikken (zie
foto). Deze kerntemperatuurpil is een capsule met een temperatuurzender erin, die uw
kerntemperatuur zal meten. Deze pil verlaat het lichaam 1 tot 2 dagen later met de
ontlasting en kunt u gewoon doorspoelen. Het is belangrijk om de temperatuur te meten
omdat deze een duidelijk dag- nacht patroon heeft.

3. De rest van de dag brengen we door in een onderzoeksruimte waar u plaatsneemt op een
bed.
4. Er wordt een infuusnaaldje met een lange lijn bij u ingebracht van waaruit we gedurende
de gehele dag en nacht 19 keer bloed afnemen. In totaal wordt er 302 ml bloed bij u
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afgenomen. Na de eerste bloedafname meten we uw energieverbruik met een “ventilated
hood” (~8:00 uur). U krijgt een soort doorzichtige kap over uw hoofd 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. Deze suikers en vetten worden
doormiddel van zuurstof, die u inademt, verbrand en er komt dan koolstofdioxide vrij die
u weer uitademt. Aangezien we de vetten en suikers die u verbrand niet direct kunnen
meten, maar wel heel makkelijk kunnen meten hoeveel zuurstof en koolstofdioxide u inen uitademt, kunnen we toch uitrekenen hoeveel vetten en suikers u verbrand heeft.
Een meting duurt 30 minuten en zal 5x plaatsvinden gedurende deze dag. U kunt normaal
door ademen. Deze metingen worden herhaald om 13.00 uur, 18.00 uur, 23.00 uur en om
4.00 uur 's nachts.

Voorbeeld van een ventilated hood meting
5. Na de eerste meting van uw energiegebruik, wordt een spierbiopt bij u afgenomen. Dit
houdt in dat een klein stukje spier uit het bovenbeen wordt weggehaald. Dit zal 3x keer
gebeuren verspreid over de tweede onderzoeksdag en nacht (9:00, 14:00 en 00:00 uur).
De spierbiopten worden afgenomen uit de dijbeenspier, ongeveer 20 cm boven de
knieschijf, een beetje aan de buitenkant van het bovenbeen. De huid en de spier worden
lokaal verdoofd met behulp van een klein spuitje. Nadat de verdoving is ingewerkt (± 10
minuten), wordt er een klein sneetje (0,5 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. De stukjes spier zullen om en om uit het linker en rechterbeen gehaald worden.
In totaal zult u dus 2x een klein sneetje in het ene en 1x een klein sneetje in het andere
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been krijgen. Door de verdoving is het nemen van het spierbiopt meestal pijnloos. Wel
kunt u een drukkend gevoel in de spier voelen.
Na het nemen van een biopt worden de wondranden gesloten met een steriele
hechtpleister (Steristrip). Hier overheen wordt een ademende steriele pleister
aangebracht (Tegaderm). Door hier overheen een elastische zwachtel (Acrylastic) 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. De elastische zwachtel mag u na 24 uur
verwijderen. U mag in principe weer direct alles doen, pas alleen op met zware belasting
zoals sporten. U mag douchen, maar ga de eerste vier dagen niet in bad of sauna en ga
niet zwemmen. In die gevallen laat de Tegaderm namelijk te vroeg los en gaan de
wondranden wijken. Bovendien vergroot u de kans op een infectie. Als u medicijnen
gebruikt die invloed hebben op de bloedstolling (zoals ascal, carbasalaatcalcium, sintrom
of marcoumar) komt u niet in aanmerking voor een spierbiopt wegens een vergrote kans
op nabloedingen. Na het afnemen van het spierbiopt kunt u een aantal dagen een beurs
gevoel/spierpijn in het bovenbeen voelen. De sneetjes van het spierbiopt kunnen een klein
littekentje vormen. Meestal is dit nauwelijks zichtbaar. Verder bestaat er een kleine kans
dat tijdens het biopt een huidzenuwtje geraakt wordt. Dit kan leiden tot een doof gevoel in
de huid van het been, wat soms een langere tijd (meer dan een maand) kan aanhouden.
6. Verder krijgt u op deze dag opnieuw een ontbijt (~9:30 uur), een lunch (~14:30 uur) en
een avondmaaltijd (~19:30 uur) en mag u na deze maaltijden een rustige wandeling van
30 minuten maken (daarvan 15 minuten staan). Na het derde en laatste spierbiopt om
ongeveer 23:00 uur, gaat het licht uit en probeert u te slapen. Tijdens deze nacht wordt
nog een aantal maal een buisje bloed afgenomen via het infuus met de lange lijn. De
onderzoeker probeert u hierbij niet te wekken. Om 4:00 uur ’s nachts zult u wel worden
wakker gemaakt voor de laatste ventilated hood meting. Hierna mag u weer gaan slapen.
Dag 3
1. Om 07:00 uur wordt u wakker gemaakt.
2. Om 08:00 uur wordt voor de laatste keer bloed bij u afgenomen.
3. Hierna krijgt u een ontbijt en het onderzoek is afgelopen om 9:00 uur.
Trainingperiode
Aan het begin van de trainingsperiode, ten minste 7 dagen na de voormeting, komt u naar de
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Universiteit Maastricht voor een maximale inspanningstest op een fietsergometer. Tijdens deze
test wordt de weerstand van de fiets stapsgewijs verhoogd totdat een bepaalde fietscadans niet
meer volgehouden kan worden. Tijdens deze test wordt uw hartslag gemeten. Na de testen krijgt
u tijd om het trainingsprogramma alvast te oefenen en eraan te wennen. Dit is een vermoeiende
oefensessie waarna u 10-15 minuten rust nodig heeft om te herstellen. Deze test zal twee keer
worden herhaald tijdens de trainingsperiode om de vereiste trainingsintensiteit aan te passen aan
de verwachte progressieve verbeteringen van de fysieke prestaties.

Voor de training komt u 12 weken lang, 3 keer per week naar de Universiteit Maastricht om te
trainen onder strikte begeleiding.
1. De trainingssessies beginnen met een warming-up van 3-5 minuten fietsen op 50% van u
maximale aerobe capaciteit.
2. Na de warming-up gaat u 1 minuut fietsen op 80-90% van uw maximale hartslag, gevolgd
door 2 minuten rust. Deze cyclus van fietsen en rust wordt 6-8 keer herhaald tijdens de
eerste 2 weken van het trainingsprogramma en 10 keer herhaald tijdens de overige 10
weken. In totaal zult u 10 minuten fietsen en 20 minuten rusten per sessie.
3. Elke 4 weken wordt uw maximale inspanningstest opnieuw bepaald door middel van
dezelfde maximale inspanningstest zoals op de 3e pre-interventie testdag. Tijdens de 4e,
8e en 12e trainingsweek vult u vragenlijsten in om uw gemoedstoestand en uw
energieniveau te bepalen.
Voor de laatste week van de training moet u zich houden aan dezelfde slaap- en eettijden (bijv.
geen alcohol en cafeïne) als tijdens de vorige pre-periode om zich voor te bereiden op posttraining testen, die zullen beginnen op de dag na de laatste (36e) trainingssessie. Het eet- en
slaapgedrag zal opnieuw worden gecontroleerd met voedsel- en slaapdagboeken en horloge. Op
de dag van de laatste training en de dag ervoor krijgt u weer gestandaardiseerde maaltijden.
Nameting (duur: 3 dagen / 45 uur)
Na de trainingsperiode komt u voor 3 dagen naar de Universiteit Maastricht. U verblijft hier 2
nachten. Hier worden dezelfde testen uitgevoerd zoals beschrijven bij de voormeting.
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Bijlage D: Toestemmingsformulier proefpersoon
Lichaamsbeweging om de 24-uurs ritmiek in de stofwisseling van personen met verhoogd
risico op diabetes te herstellen
- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende
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 of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en lichaamsmateriaal
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek.
- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens
kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die
inzage door deze personen.
- Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts van onverwachte bevindingen die
van belang (kunnen) zijn voor mijn gezondheid.
- Ik geef

□ wel
□ geen

toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig
onderzoek op het gebied van diabetes en stofwisseling.
- Ik geef

□ wel
□ geen

toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te bewaren en om dit later nog voor
meer onderzoek te gebruiken, zoals in de informatiebrief staat.
- Ik geef

□ wel
□ geen

toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek.
- Ik wil meedoen aan dit onderzoek.
Naam proefpersoon:
Handtekening:
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Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon
zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):
Handtekening:

Datum: __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van
het toestemmingsformulier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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