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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

 

 

 

 

Titel: Inspanning gecombineerd met NR supplementatie 

Officiële titel: De effecten van inspanning in combinatie met NR supplementatie op de 

metabole gezondheid bij oudere personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Martijn Brouwers.  

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

Dit onderzoek wordt gedaan door de Universiteit Maastricht. Voor dit onderzoek zijn 36 

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 de werking van de spieren verbetert 

wanneer training gecombineerd wordt met inname van nicotinamide ribose (een soort 

vitamine B3). We zullen dit vergelijken met een situatie waarbij training gecombineerd wordt 

met een nepmiddel (placebo). Daarnaast willen we onderzoeken of het extra gebruik van 

nicotinamide ribose zorgt voor minder lichaamsvet, meer energie aanmaak en een betere 

conditie.  

 

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek? 

In het dagelijks leven heeft ons lichaam energie nodig om dingen te doen zoals, wandelen, 

tuinieren, koken etc. Het lichaam maakt deze energie in de energiecentrales van de cellen, 

de zogenaamde mitochondriën. Om deze energie te kunnen maken, zetten de de 

mitochondriën voedingsstoffen die we eten (zoals suiker en vet) om in energie. Als we ouder 

worden gaan de mitochondriën slechter werken. Dit komt onder andere doordat de 

hoeveelheid van de stof nicotinamide adenine dinucleotide (hierna NAD genoemd) in de 

mitochondriën minder is. Dit stofje NAD is heel belangrijk en noodzakelijk om de 

voedingsstoffen (suiker en vet) uit het eten om te zetten in energie. Een afname van dit stofje 

NAD leidt tot minder aanmaak van energie en dus een verminderde werking van de 

energiecentrales. Wanneer de werking van deze energiecentrales te veel verminderd kan dit 

het dagelijks functioneren verminderen en leiden tot ouderdomsziekten zoals type 2 diabetes.  

 

Nicotinamide ribose (een soort vitamine B3) is een stof die omgezet wordt in NAD. Door 

nicotinamide ribose, afgekort NR, te geven willen wij de hoeveelheid NAD in de 

mitochondriën verhogen. Van nature komt NR voor in producten als vlees, vis, melk, brood, 

groenten en aardappelen. Wij verwachten dat door het geven van NR de mitochondriën beter 

gaan werken en dat is gunstig voor de werking van de spieren. Uit eerdere literatuur 

verwachten we dat dit gunstige effect vooral optreedt wanneer de NR met inspanning 

gecombineerd wordt. Daarom zullen we in deze studie NR combineren met een 3-weeks 

inspanningsprogramma en dat vergelijken met een nepmiddel (placebo) gecombineerd met 

een 3-weeks inspanningsprogramma. Hierdoor kunnen we uitzoeken of het functioneren van 

de spieren meer verbeterd wanneer training gecombineerd wordt met NR dan wanneer 

training gecombineerd wordt met een nepmiddel (placebo). Bij positieve resultaten biedt dit 

mogelijkheden om NR in te gaan zetten als preventie/interventie om ouderdomsziekten tegen 

te gaan.  
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4. Hoe verloopt het onderzoek? 

Hoelang duurt het onderzoek? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan duurt dat in totaal ongeveer 8 weken. 

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 geschiktheidsonderzoek (duur 1 uur). U wordt gevraagd gevast (niet eten en 

drinken na 22.00 uur avond voorafgaand, water drinken mag wel) te komen.  

 

Tijdens dit 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.   

- Hartfilmpje  

- Onderzoek naar uw medische geschiedenis 

 

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 tabel 1 is dit allemaal voor u samengevat.  

 

Als eerste zult u deelnemen aan de voormetingen, deze bestaan uit drie testdagen waarvoor 

u naar de universiteit komt.  

Voormeting testdag 1: We meten deze dag middels MRI/MRS hoeveel vet u in de lever 

heeft en wat het volume van uw bovenbeenspieren is. Vervolgens meten we uw 

lichaamssamenstelling en vult u een vragenlijst in. Tot slot zullen we uw fitheid testen tijdens 

een 6-minuten looptest, een zit-sta oefening en een fietsproef.  

Voormeting testdag 2: U krijgt van ons een maaltijd op de universiteit en zult daarna 

overnachten op de universiteit zodat wij uw energiegebruik tijdens het slapen kunnen meten.  

Voormeting testdag 3 (ochtend na testdag 2): We meten deze dag middels MRI/MRS de 

hoeveelheid NAD in uw spier. Vervolgens nemen we een stukje spier af (biopt) uit de 

bovenbeenspier waarin we zullen onderzoeken hoe goed de energiefabriekjes 

(mitochondriën) werken. Hierna nemen we bloed af en zult u een fietsproef doen. Wij zullen 

tijdens de fietsproef uw energiegebruik meten. Tot slot krijgt u een zogenaamde ActivePAL 

opgeplakt op het bovenbeen. Dit is een klein apparaatje wat uw activiteit meet en u zult dit 

gedurende 7 dagen dragen.  
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Interventie periode (40 dagen): Nadat u alle voormetingen doorlopen heeft, zult u aan de 

interventie periode beginnen die 40 dagen duurt. Tijdens deze interventieperiode zult u 

gedurende 40 dagen het voedingsmiddel NR of het nepmiddel (de placebo) gaan innemen. 

Het nepmiddel is niet te onderscheiden van het echt voedingsmiddel. Loting bepaald of u NR 

of placebo krijgt. Uzelf maar ook de onderzoeker weten niet wat u krijgt tijdens uw deelname. 

Iedere dag neemt u 2 capsules bij het ontbijt en 2 capsules bij het diner (in totaal 4 capsules 

per dag). Alle capsules (NR of placebo) ontvangt u van de onderzoeker.  

 

Tijdens dag 17-38 van de interventieperiode (gelijk aan 3 weken) komt u 4 keer per week 

naar de universiteit om te sporten (fietsen) onder begeleiding. Gedurende twee sportsessies 

per week gaat u een half uur fietsen op 70% van uw maximale weerstand. Deze weerstand is 

bepaald tijdens de fietsproef van voormeting test dag 1. Gedurende de overige twee 

sportsessies per week gaat u een interval sessie doen. Deze interval sessie begint met een 

warming-up van 3 tot 5 minuten fietsen op 50% van uw maximale weerstand. Na de 

warming-up, gaat u 1 minuut fietsen op 80-90% van uw maximale weerstand, gevolgd door 2 

minuten rust. Deze cyclus van fietsen en rust wordt 6 tot 8 keer herhaald tijdens de eerste 

week en 10 keer herhaald tijdens week 2 en 3. In totaal zult u 10 minuten fietsen en 20 

minuten rusten per interval sessie.  

 

Tijdens dag 38-40 van de interventieperiode herhalen we de metingen die we ook uitgevoerd 

hebben tijdens de voormeting test dagen.  

Dag 38: We meten deze dag middels MRI/MRS hoeveel vet u in de lever heeft en wat het 

volume van uw bovenbeenspieren is. Vervolgens meten we uw lichaamssamenstelling en 

vult u een vragenlijst in. Tot slot zullen we uw fitheid testen tijdens een 6-minuten looptest, 

een zit-sta oefening en een fietsproef.  

Dag 39: U krijgt van ons een maaltijd op de universiteit en zult daarna overnachten op de 

universiteit zodat wij uw energiegebruik tijdens het slapen kunnen meten.  

Dag 40: We meten deze dag middels MRI/MRS de hoeveelheid NAD in uw spier. Vervolgens 

nemen we een stukje spier af (biopt) uit de bovenbeenspier waarin we zullen onderzoeken 

hoe goed de energiefabriekjes (mitochondriën) werken. Hierna nemen we bloed af en zult u 

een niet-maximale fietsproef doen. Wij zullen tijdens de fietsproef uw energiegebruik meten.  

 

In bijlage C vindt u een uitgebreid overzicht van alle metingen en testdagen.  

 

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 de supplementen (nicotinamide ribose of placebo) op de manier die de 

onderzoeker u heeft uitgelegd.  

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

wetenschappelijk onderzoek. 

 U komt naar iedere afspraak. 

 U uw sportpatroon en voedingspatroon niet wijzigt gedurende deelname aan de studie. 
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 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 nicotinamide ribose (NR) als placebo capsules is veilig 

verklaard door het voedingsbedrijf Chromadex voor de dosis die wordt toegediend en al 

eerder gebruikt in andere onderzoeken. Mogelijke bijwerkingen van een overmaat aan 

nicotinamide kunnen diarree, misselijkheid, vermoeidheid, hoofdpijn en buikkrampen zijn. 

Mocht u een van deze of andere bijwerking hebben, dan moet u deze zo snel als mogelijk 

melden bij de onderzoeker.  

 

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 ook rekening mee houden dat de hieronder genoemde gezondheidsvoordelen niet 

gegarandeerd zijn.  

 

Voordelen:  

- Begeleid trainen: Tijdens de trainingsperiode (3 weken) 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. De verwachting is dat de energiefabriekjes in uw spieren (de 

mitochondriën) als gevolg van het trainingsprogramma beter gaan werken en u 

stofwisseling zal verbeteren. Dit is een gunstig gezondheidseffect.  

- Gezondheidseffecten: Nicotinamide ribose kan de werking van de energiefabriekjes in 

uw spieren (de mitochondriën) extra verbeteren naast het trainingsprogramma, maar 

zeker is dat niet. De verwachting is dat de de mitochondriën als gevolg van de 

combinatie nicotinamide ribose en het trainingsprogramma nog beter gaan werken dan 

wanneer u het trainingsprogramma met een niet werkende stof (placebo krijgt). Dit is een 

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

informatie geven over uw lichaamssamenstelling, fitheid, energiegebruik (tijdens sporten, 

in rust en tijdens slaap), spiermassa, vetgehalte in de lever en de werking van uw 

energiefabriekjes.  

- Kennis: Het onderzoek kan bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van 

ouderdomsziekten zoals overgewicht en type 2 diabetes en bijdragen aan de preventie 

en behandeling   

 

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 blijft u 

een nacht op de universiteit overnachten. Tijdens de trainingsperiode moet vier keer per 

week gedurende 3 weken naar de universiteit komen (12 keer tijdens de 

trainingsperiode). In totaal brengt u in 8 weken ongeveer 46 uur door op de universiteit, 

inclusief de trainingen.  

-  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 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 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. 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.  

- Fietsproeven: Tijdens de fietsproeven (maximale en sub-maximale fietsproef) draagt u 

een masker zodat we kunnen meten hoeveel zuurstof u gebruikt en hoeveel afvalstoffen, 

CO2, u afgeeft. Het dragen van dit masker tijdens de fietsproef kan als ongemakkelijk 

ervaren worden. Daarnaast kunt u spierpijn krijgen van de fietsproef hetgeen wat 

ongemakkelijk kan zijn. Het is mogelijk dat u zich niet lekker kunt gaan voelen tijdens de 

fietstest (misselijkheid of pijn op de borst). Om het risico hierop zo klein als mogelijk te 

maken, wordt er tijdens de screening een hartfilmpje gemaakt. Bij afwijkingen op dit 

hartfilmpje kunt u helaas niet meedoen aan het onderzoek. Wij zullen uw huisarts 

hierover informeren (dit is een toevalsbevinding). Wilt u niet dat wij uw huisarts 

informeren dan kunt u niet deelnemen.  

- Trainingen: U kunt spierpijn krijgen van de trainingen die u gedurende 3-weken gaat 

volgen. Deze kans is het groots tijdens de eerste paar trainingen. Deze spierpijn is niet 

schadelijk maar kan soms wel als ongemakkelijk ervaren worden.  
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- ActivePAL (beweegmeter): De ActivePAL zult u gedurende 7 dagen dragen op het 

bovenbeen. Ondanks het kleine formaat van dit apparaatje, kunnen proefpersonen het 

dragen van de ActivePAL soms als ongemakkelijk ervaren.  

- 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 scan duurt 30-45 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. 

- Toevalsbevindingen: Er bestaat een kans 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 

en ook uw huisarts zullen worden geïnformeerd over een dergelijk bevinding. Uw arts kan 

daarna beslissen om deze bevinding al dan niet op te volgen. Ook de resultaten van dit 

onderzoek en de veranderingen van uw persoonlijke metingen voor en na het onderzoek, 

zullen aan u medegedeeld worden. Indien u niet wenst dat uw behandelend arts op de 

hoogte gebracht wordt of indien u zelf niet op de hoogte wenst gesteld te worden van de 

bevindingen, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.  

 

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 (bloed/ stukje 

spierweefsel) die tot het moment van stoppen zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld 

lichaamsmateriaal worden vernietigd. Geef dit door aan de onderzoeker.  
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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 procedures of testen meer te doorlopen. 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 belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Indien gewenst, kunt 

u ook een compleet overzicht van uw persoonlijke testresultaten ontvangen. De onderzoeker 

kan u dan ook vertellen welke supplementen (nicotinamide ribose of placebo) u heeft gehad. 

Wilt u dit niet weten? Zeg dat dan tegen de onderzoeker. Zij 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 weefsel (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 op de onderzoeklocatie. 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.  
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 Nationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd. 

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

geven.  

 

Hoelang bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We bewaren uw gegevens 15 jaar op de onderzoeklocatie. Uw lichaamsmateriaal bewaren 

we in de onderzoeklocatie. Het wordt 15 jaar bewaard om daarop in de loop van dit 

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

 

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 

ouderdomsziekten zoals type 2-diabetes en hart- en vaatziekten. Daarvoor zullen uw 

gegevens en lichaamsmateriaal 15 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. 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).  
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 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 

Functionaris Gegevensbescherming van de instelling gaan (zie bijlage A voor 

contactgegevens). 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 NL77756.068.21. 

 

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

De nicotinamide ribose of placebo supplementen voor het onderzoek kosten u niets. Voor het 

meedoen aan het totale onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding van €500. 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. Indien na de 

screening blijkt dat u niet kunt deelnemen aan het onderzoek ontvangt u geen vergoeding. 

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 en training 

met een maximum van 0,19 cent per kilometer. U 

 

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 zal uw huisarts niet laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Wel 

informeert de onderzoeker uw huisarts bij een eventuele toevalsbevinding. 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, Martijn Brouwers. 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 het Maastricht Universitair Medisch 

Centrum. In bijlage A staat waar u die kunt vinden.  

 

15. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 
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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. 

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:  

Yvonne Bruls  

Universiteit Maastricht  

Afdeling Beeldvorming        

Universiteitssingel 60    kamer M1.03 

6229 ER Maastricht         

Tel: 0031 43 388 27 96 

E-mail: y.bruls@maastrichtuniversity.nl 

 

Hoofdonderzoeker: 

Vera Schrauwen-Hinderling 

Universiteit Maastricht 

Afdeling Voeding en Bewegingswetenschappen 

Afdeling Beeldvorming 

Universiteitssingel 60 kamer M1.09B 

6229 ER Maastricht  

Tel: 0031 43 387 49 51 

E-mail: v.schrauwen@maastrichtuniversity.nl 

 

Onafhankelijk arts: 

Martijn Brouwers  

azM 

Afdeling Interne Geneeskunde 

Postbus 5800 

6202 AZ Maastricht 

Tel: 0031 43 387 70 19 

E-mail: mcgj.brouwers@mumc.nl 

 

Klachten:  

E-mail: complaintsservicepoint@maastrichtuniversity.nl  

Tel: 0031 43 388 5212 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling:  

E-mail: fg@maastrichtuniversity.nl   

Tel: 0031 43 388 30 10  
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING voor het hierna te noemen wetenschappelijk 

onderzoek 

Titel: De effecten van inspanning in combinatie met NR supplementatie op de metabole 

gezondheid bij oudere personen.   

 

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: 10193666 

 

De schaderegelaar 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, Stefan Groenveld 

Adres: Maastricht University, Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT   

E-mail: um-verzekeringen@maastrichtuniversity.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)43 388 2047  

 

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 

Screening 1 uur Nuchter (vanaf 

22.00) 

 

Voormeting 

test dag 1 

MRI/MRS levervet  

MRI/MRS spiervolume 

Lichaamssamenstelling (BodPod) 

Ontbijt + vragenlijst 

6-minuten looptest + zit-sta test 

Fietsproef (maximaal) 

07.00-07.40     40 minuten 

07.45-08.00     15 minuten 

08.00-08.15     15 minuten 

08.15-08.45     30 minuten 

08.45-09.15     30 minuten 

09.15-10.00     45 minuten 

Totale duur: 3 uur 

Nuchter (vanaf 

20.00)  

 

 

1. Kleding zonder metaal (geen ritsen, 

drukkers etc. ) voor de MRI/MRS meting 

2. Zwemkleding (voor BodPod meting) 

3. Sportkleding voor de fietsproef 

4. Handdoek (voor BodPod en fietsproef) 

 

Ontbijt krijgt u van ons! 

Voormeting  

test dag 2 

Maaltijd (diner) 

Overnachting in Respiratie Kamer 

 

18.00-19.00     60 minuten 

19.00-06.30     11.5 uur 

Totale duur: 12.5 uur 

Diner krijgt u van 

ons  

1. Toiletartikelen 

2. Slippers 

3. Slaapkledij 

4. Optioneel: Boek/tijdschrift/tablet/laptop 

5. Optioneel: uw eigen kussen 

Voormeting  

test dag 3 

MRI/MRS om NAD te meten  

Spierbiopt 

Bloedafname/vingerprik 

Niet maximale fietsproef 

ActivePAL 

07.00-08.00     60 minuten 

08.15-08.55     40 minuten 

08.55-09.00       5 minuten 

09.00-10.15     75 minuten 

10.15-10.30     15 minuten 

Totale duur: 4 uur 

 1. Kleding zonder metaal (geen ritsen, 

drukkers etc. ) voor de MRI/MRS meting 

2. Sportkleding voor de fietsproef 

 

Ontbijt krijgt u van ons! 
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Belafspraak Controle biopt 10 minuten   

Interventie 

periode e 

(dag 1-40) 

Placebo-NR inname 

 

 

 

Begeleid sporten 

40 dage (2 capsules bij 

ontbijt, 2 capsules bij het 

diner)   

 

Tussen dag 17-38  

(30 minutes per sessie / 

Totale duur: 6 uur) 

  

Dag 38 MRI/MRS levervet  

MRI/MRS spiervolume 

Lichaamssamenstelling (BodPod) 

Ontbijt + vragenlijst 

6-minuten looptest + zit-sta test 

Fietsproef 

07.00-07.40     40 minuten 

07.45-08.00     15 minuten 

08.00-08.15     15 minuten 

08.15-08.45     30 minuten 

08.45-09.15     30 minuten 

09.15-10.00     45 minuten 

Totale duur: 3 uur 

Nuchter (vanaf 

20.00)  

 

 

1. Kleding zonder metaal (geen ritsen, 

drukkers etc. ) voor de MRI/MRS meting 

2. Zwemkleding (voor BodPod meting) 

3. Sportkleding voor de fietsproef 

4. Handdoek (voor BodPod en fietsproef) 

 

Ontbijt krijgt u van ons! 

Dag 39 

 

Maaltijd (diner) 

Overnachting in Respiratie Kamer 

 

18.00-19.00     60 minuten 

19.00-06.30     11.5 uur 

Totale duur: 12.5 uur 

Diner krijgt u van 

ons 

1. Toiletartikelen 

2. Slippers 

3. Slaapkledij 

4. Optioneel: Boek/tijdschrift/tablet/laptop 

Optioneel: uw eigen kussen 

Dag 40 MRI/MRS om NAD te meten  

Spierbiopt 

Bloedafname/vingerprik 

07.00-08.00     60 minuten 

08.15-08.55     40 minuten 

08.55-09.00       5 minuten 

 1. Kleding zonder metaal (geen ritsen, 

drukkers etc.) voor de MRI/MRS meting 

2. Sportkleding voor de fietsproef 
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Niet maximale fietsproef 09.00-10.15     75 minuten 

Totale duur: 4 uur 

 

Ontbijt krijgt u van ons! 

Belafspraak Controle biopt 10 minuten   
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Bijlage D – Overzicht metingen 

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. 

 

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.  

 

NAD+ in de spier en totale spiervolume (60 minuten) 

U zult bij deelname aan het onderzoek 2 keer een MRI/MRS meting van het bovenbeen 

ondergaan om de hoeveelheid van het stofje NAD+ te bepalen (45 minuten). Direct 

aansluitend wordt het totale volume van uw bovenbeenspier gemeten (15 minuten). Deze 

MRI/MRS-meting zal plaatsvinden tijden voormeting testdag 3 en dag 40 van de 

interventieperiode. U zult bij deze meting enkel met uw been de scanner in gaan en uw 

hoofd zal buiten de tunnel blijven. Voor deze test wordt u verzocht om sportkleding zonder 

metalen onderdelen (drukknopjes/ritsen etc.) mee te nemen. De gehele meting om NAD+ en 

het totale spiervolume te bepalen duurt 60 minuten.  

 

Figuur 2. Een MRI scanner waarmee stoffen in 

de spier zullen worden gemeten. 
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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 vind plaats tijdens voormeting test dag 1 en dag 38. 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.  

 

Lichaamssamenstelling (Bod Pod meting) 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens voormeting 

testdag 1 en dag 38 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.  

 

Vragenlijsten 

Tijdens voormeting testdag 1 en dag 38 vult u twee vragenlijsten in over uw kwaliteit van 

leven en hoe actief u bent.  

  

6-minuten wandeltest 

Tijdens deze test wandelt u 6 minuten lang zo snel mogelijk. Het is de bedoeling dat u een 

zo groot mogelijk afstand aflegt binnen 6 minuten. U hoeft niet te rennen. Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd tijdens voormeting testdag 1 en dag 38 om een beeld te krijgen van uw 

fysieke vermogen. 
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Sta-zit test 

Bij deze test zit u op een stoel. Vervolgens moet u 10 keer zo snel mogelijk opstaan uit de 

stoel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens voormeting testdag 1 en dag 38 om een beeld 

te krijgen van uw fysieke vermogen. 

 

Activiteit meter (ActivePAL) 

De activiteitenmeter weegt slechts +/- 15 gram en zit comfortabel. U wordt verzocht deze de 

gehele dag en ook tijdens het slapen om te houden. De activiteitenmeter zal door een van de 

onderzoekers bevestigd worden op het been voor aanvang van het onderzoek met een 

waterdichte tape. De activiteitenmeter kan gewoon blijven zitten tijdens het douchen. De 

activiteitenmeter mag niet blootgesteld worden aan 

een temperatuur van boven de 40°C (bijv. sauna). 

Daarnaast mag met de meter niet gezwommen 

worden. Dit omdat de activiteitenmeter alleen 

bepaalde activiteiten (lopen, staan en zitten/liggen) 

kan meten. 

 

Maximale fietsproef 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens voormeting testdag 1 en dag 38 om een beeld te 

krijgen van uw conditie. U wordt gevraagd op een 

fiets-ergometer plaats te nemen. Na een warming-up 

van 5 minuten begint u met fietsen waarbij geleidelijk 

de weerstand wordt opgevoerd. U fietst door tot aan 

uitputting (± 10 tot 15 min). Tijdens de gehele test 

heeft u een mondstuk in (figuur 4), waardoor we de 

zuurstofopname kunnen bepalen. Uw maximale 

zuurstofopname is een goede maat voor uw conditie. 

Voor dit onderzoek is het handig als u sportkleren en 

een handdoek mee neemt, u kunt na afloop douchen. 

 

Respiratiekamer (overnachting) 

U wordt gevraagd om gedurende 11.5 uur in de respiratie kamer te verblijven (een avond en 

een nacht, tijdens voormeting testdag 2 en dag 39) 

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 

Figuur 5: inspanningsproeven met mondstuk 

Figuur 4: activiteit meter (ActivePal) 
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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.  

 

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 voortest meting 3 en dag 40. 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.  

 

Fietsproef sub-maximaal 

Tijdens de fietstest op voormeting testdag 3 en dag 40 gaat u 60 minuten lang fietsen op een 

ergometer. Dit is een soort van hometrainer. U gaat fietsen op een weerstand van 50% van 

uw maximale inspanning. Uw maximale inspanning is hoe zwaar u maximaal kunt trappen en 

hebben eerder gemeten tijdens de maximale fietsproef op voormeting testdag 1 en dag 38. 

Van uw maximale inspanning nemen we 50% en op die zwaarte gaat u 60 minuten fietsen. 

Tijdens de gehele test heeft u een mondstuk in (zie figuur 4 onder maximale fietsproef), 

waardoor we de zuurstofopname kunnen bepalen. Uw maximale zuurstofopname is een 

goede maat voor uw conditie. Voor dit onderzoek is het handig als u sportkleren en een 

handdoek mee neemt, u kunt na afloop douchen. 

 

 

Figuur 6: spierbiopt 
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Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon  

Behorende bij het onderzoek: De effecten van inspanning in combinatie met NR 

supplementatie op de metabole gezondheid bij oudere personen. 

 

− Ik wil meedoen aan het onderzoek 

− 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 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 15 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☐ 

 

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. 


