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Proefpersoneninformatie voor deelname  
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  
 
Insuline gestimuleerde lever glucose opname  

Officiële titel: Bepaling van door insuline gestimuleerde glucoseopname 
in de lever door middel van PET-CT-metingen.  
 

 
 
 
Inleiding 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming 

nodig. 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. U kunt ook de onafhankelijke 

deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 

informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of 

familie. 

Algemene informatie over meedoen aan zo’n onderzoek vindt u op de 

website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 
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1. Algemene informatie 

 
Dit onderzoek wordt gedaan door de universiteit Maastricht. Voor dit 

onderzoek zijn 15 proefpersonen nodig. Alle proefpersonen zullen in 

Maastricht deelnemen.  

De medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis 

Maastricht en Maastricht University (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 uitzoeken of er een relatie is tussen de 

hoeveelheid vet in de lever enerzijds en de opname van suiker in de lever 

anderzijds, om een beter inzicht te kunnen krijgen in het ontstaan van 

suikerziekte bij mensen met leververvetting.  

Het hormoon insuline zorgt er normaal voor dat de suikerspiegel in het bloed 

op een normaal niveau gehouden wordt. Als dat niet meer goed werkt, gaat 

de suikerspiegel in het bloed omhoog en spreekt men over suikerziekte. 

Aangezien we weten dat mensen met een verhoogd levervet een verhoogd 

risico hebben op het ontwikkelen van suikerziekte, willen we graag 

onderzoeken wat het effect is van insuline op de lever en of de gevoeligheid 

van de lever voor dit hormoon afhankelijk is van de mate van de lever 

vervetting. Daarom meten we in deze onderzoek hoeveel vet u in uw lever 

heeft en kijken we hoe gevoelig uw lever is voor insuline, door onder andere 

te kijken hoeveel suiker de lever kan opnemen onder invloed van dit 

hormoon. Een gezondere lever zal gevoeliger zijn voor insuline en daardoor 

meer suiker kunnen opnemen. We verwachten dat hoe meer levervet er is, 

hoe minder gevoelig de lever is voor het hormoon en deze dan ook minder 

suikers zal opnemen.  
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3. Achtergrond van het onderzoek 
 

De lever is een belangrijk orgaan in ons lichaam en speelt onder andere een 

belangrijke rol bij de vetstofwisseling. Een verstoring van de vetstofwisseling 

in de lever leidt tot ophoping van vet in de lever. Overmatig alcohol gebruik is 

een belangrijke oorzaak voor ophoping van vet in de lever. Maar ook zonder 

alcohol kan vet zich opstapelen. Deze ophoping van vet in de lever wordt 

niet-alcoholische vette lever genoemd. Het is reeds aangetoond dat een niet-

alcoholische vette lever negatieve effecten op de gezondheid heeft, zoals het 

verhogen van het risico op hart- en vaatziekten en type II diabetes 

(suikerziekte).  

Een van de eerste tekenen van suikerziekte is het gebrek aan gevoeligheid 

voor het hormoon insuline. Insuline werkt als een sleutel die de deur open zet 

in de spieren en organen. Als de deur open is, kan de suiker makkelijk naar 

binnen en zal de bloedsuikerspiegel dalen. Op deze manier reguleert insuline 

de bloedsuikerspiegel. Gezonde organen zijn gevoelig voor insuline, maar bij 

overgewicht en andere aandoeningen worden organen minder gevoelig voor 

insuline. De sleutel past niet meer goed op het slot en de suiker kan 

moeilijker opgenomen worden door de organen. Als hierdoor de 

bloedsuikerspiegel gaat stijgen, dan spreekt men van suikerziekte. Het lijkt 

erop dat de lever vaak het eerste orgaan is dat minder gevoelig wordt voor 

insuline. Het is ook aangetoond dat leververvetting is gekoppeld aan een 

grotere kans op het krijgen van suikerziekte. We begrijpen echter nog niet 

helemaal hoe de stapeling van vet in de lever leidt tot een verminderde 

gevoeligheid van de lever voor insuline en dat willen we onderzoeken. 

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd bij gezonde mensen met overgewicht 

(BMI 27-38 kg/m2) tussen de 45-75 jaar oud. Deze doelgroep is gekozen 

omdat in deze groep de vet- en suikerstofwisseling vaker verstoord is, 

waardoor er een verhoogde kans is op het krijgen van een vette lever. 
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4. Wat meedoen inhoudt  
 

Voor het onderzoek is het nodig dat u 3 keer naar de universiteit komt (tijdens 
een van deze bezoeken blijft u overnachten op de univesiteit). Deze drie 
bezoeken worden verspreid over een periode van ongeveer 4 weken. De 
totale tijdsinvestering die u moet doen voor dit onderzoek bedraagt ongeveer 
31 uur.  
In dit medisch-wetenschappelijk onderzoek vragen wij 15 proefpersonen om 

de bovengenoemde testdagen te doorlopen.  De doelgroep voor dit 

onderzoek bestaat uit personen die voldoen aan de volgende criteria:  

• Leeftijd 45-75 jaar bij aanvang van het onderzoek 

• Kaukasisch, dat wil zeggen iemand die geen ouder heeft die Afrikaans of 

Aziatisch is.  

• Mannen en vrouwen (postmenopauzaal, dit wil zeggen niet meer 

menstruerend).   

• BMI 27 – 38 kg/m2     gewicht (kg)/ (lengte(m) x lengte(m)) 

• Geen gewichtsverlies of toename van meer dan 3 kg in de afgelopen 3 

maanden.   

Daarnaast kan er niet deelgenomen worden aan het onderzoek wanneer 

men:   

• Type 2 diabetes heeft. 

• Meer dan 2 consumpties alcohol per dag nuttigt (of 14 per week totaal).  

• Rookt. 

• Medicatie gebruikt wordt die leverstofwisseling beinvloedt of wanneer 

tijdens de screening iets wordt vastgesteld waardoor de studie arts deelname 

afraadt.  

Verder willen we in deze onderzoek 5 mensen met een laag, 5 mensen met 
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een matig verhoogd en 5 mensen met een sterk verhoogd levervetgehalte 

includeren. Indien de categorie waarin u valt al “vol” is kunt u ook niet mee 

doen aan dit onderzoek. 

Vooronderzoek (Screening + MRI scan) 

Voor deze dag wordt u gevraagd 2 dagen voorafgaand aan dit bezoek geen 
alcohol meer te gebruiken en ook geen zware lichamelijk inspanning te doen.  

Voorafgaand aan deze screening zullen u en de onderzoeker de 

toestemmingsverklaring tekenen indien u akkoord bent met deelname (Bijlage 

D). Tijdens het screeningsbezoek controleren we uw algemene 

gezondheidstoestand en onderzoeken we of u binnen de doelgroep van dit 

onderzoek valt. Deelname aan de screening betekent dus niet automatisch 

deelname aan het gehele onderzoek. 

Voor de medische keuring komt u in de ochtend nuchter naar de universiteit 

van Maastricht. Dit betekent dat u behalve water niets meer gedronken of 

gegeten heeft na 22.00 uur de vorige avond. Als eerste zal er een 

bloedafname gebeuren (15 ml) voor een uitgebreid bloedonderzoek. Verder 

zal de onderzoeker lichamelijk onderzoek doen: de onderzoeker meet uw 

gewicht, lengte, bloeddruk en hartslag. Daarnaast zal de onderzoeker vragen 

naar onder andere naar uw medische geschiedenis, MRI contra-indicaties en 

etnische afkomst.  

Als alles in orde is, brengt de onderzoeker u naar de MRI-scanner om uw 

levervetgehalte te meten. Deze meting duurt ongeveer 35-40 minuten, u moet 

kleding dragen die geen metalen onderdelen heeft. In de scanner ligt u op uw 

rug en moet u voor sommige beelden in een ritme ademen. Het is ook 

belangrijk dat u niet claustrofobisch bent (angst voor afgesloten, nauwe of 

overvolle ruimten). Soms vinden we bij de keuring 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.  

De volledige screening neemt maximaal 2.5 uur in beslag. Als de hoeveelheid 

levervet die u heeft aan onze criteria voldoet, en wanneer uit het 

vooronderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, kunt u deelnemen 

aan de testdagen.  
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In bijlage C vindt u een uitgebreide uitleg over de verschillende metingen die 

tijdens de bezoeken worden uitgevoerd.  

 

Het kan nodig zijn dat wij meer informatie nodig hebben van uw huisarts en/of 

behandelend specialist. Dit zullen wij uiteraad alleen doen als het verband 

houdt met uw eigen veiligheid of van belang is voor de technieken die wij 

gebruiken. Voorbeelden van wanneer wij om meer informatie vragen zijn 

wanneer uw medicatiegebruik niet helemaal duidelijk is of wanneer wij meer 

informatie nodig hebben over operaties en/of behandelmethodes die u in het 

verleden heeft gehad. Uiterraad zullen wij u op de hoogte stellen voordat we 

contact opnemen met uw huisarts en/of behandelend specialist. Soms vinden 

we bij het geschiktheidsonderzoek iets dat verder medisch moet worden 

onderzocht; een zogenaame toevalsbevinding. We vertellen u en uw huisarts 

dit altijd. Mogelijk verder onderzoek naar aanleiding hiervan gebeurt door uw 

eigen huisarts of specialist. De kosten hiervan vallen onder uw eigen 

verzekering. 

 

Tijdens het onderzoek zal (voor een ander onderzoek van de afdeling 

Voeding en Bewegingswetenschappen) DNA-onderzoek worden verricht naar 

erfelijke eigenschappen van de energiestofwisseling. Hierbij wordt geen 

onderzoek gedaan naar een ziekte, maar naar de verschillen die er zijn 

binnen een grote groep mensen. Het is te verwachten dat de resultaten voor 

u geen betekenis hebben in de zin van een diagnose of een duidelijk 

verhoogde kans op een bepaalde aandoening. Daarom wordt u over de 

resultaten, zoals die op u van toepassing zijn, niet ingelicht. Als u in de 

toekomst in het kader van een verzekering of keuring de vraag voorgelegd 

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

deze vraag met ‘nee’ beantwoorden. Op het toestemmingsformulier (bijlage 

D) kunt u aangeven of u wilt meewerken aan dit onderzoek naar erfelijke 

eigenschappen van de energiestofwisseling.  

 

 

 



Proefpersoneninformatie   Versie 4 16-04-2021 

 

NL74609.068.20– versie 4,16-04-2021                          pagina 7 van 34 

Visite 1: insulinegevoeligheidsonderzoek (clamp) 

Tijdens visite 1 zullen we uw lichaamssamenstelling, insulinegevoeligheid en 

energieverbruik testen. Op de dag van visite 1 komt u ‘s ochtends nuchter 

naar de universiteit (7:00 uur). Nuchter betekent dat wij u vragen om vanaf 

22.00 uur de avond voor visite 1 niet meer te eten, water drinken mag wel. 

Daarnaast wordt u gevraagd 2 dagen voorafgaand aan dit bezoek geen 

alcohol meer te gebruiken en ook geen zware lichamelijk inspanning te doen. 

Daarom verzoeken we u om met de auto of het openbaar vervoer naar de 

universiteit te komen.  

 

BodPod meting: meten van uw lichaamssamenstelling 
Uw lichaamssamenstelling wordt gemeten met behulp van de BodPod. De 

BodPod is een cabine waarin u plaatsneemt zoals op de afbeelding 

weergegeven (Bijlage C). 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/ondergoed draagt. 

 

Insulinegevoeligheidstest  
Tijdens deze meetdag onderzoeken we hoe gevoelig uw lichaam is voor 

insuline. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat het suiker vanuit het 

bloed in verschillende delen van het lichaam (zoals spieren) wordt 

opgenomen. Gedurende deze test ligt u op bed en kan u televisiekijken. Eerst 

worden er 2 infusen geplaatst: één in de elleboogplooi voor de toediening van 

suiker en insuline en één op de hand waaruit een beetje bloed wordt 

afgenomen om uwe suikerwaarden te controleren. Het suiker dat u krijgt 

toegediend is een natuurlijk voorkomende variant dat een extra 

staartje/labeltje bevat en levert geen gezondheidsrisico op. Deze variant is 

ook niet radio-actief. Het suiker dat uw lichaam zelf aanmaakt heeft dit 

staartje/labeltje niet. Op deze manier kunnen we bepalen hoeveel van het 

suiker die we u toedienen (met staartje) door uw lichaam wordt opgenomen 

en hoeveel suiker (zonder staartje) uw lichaam zelf aanmaakt. Omdat insuline 
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een lange tijd nodig heeft om zich in te stellen, zal dit onderzoek ongeveer 10 

uur duren. Wanneer de test afgerond is, krijgt u een maaltijd. Meer informatie 

over de insulinegevoeligheidstest vindt u in bijlage C.  

 
Figure 1 Voorbeeld van een proefpersoon tijdens een suikergevoeligheidstest 
 
 

Ventilated hood 
U krijgt een soort doorzichtige kap (ventilated hood) 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 in- en 

uitademt, kunnen we toch uitrekenen hoeveel vetten en suikers u verbrand 

heeft. Deze meting vindt 3x plaats tijdens de insulinegevoeligheidstest. Iedere 

meting duurt 30 minuten. 
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Visite 2 (dag 1)  
 

Voor deze visite wordt u gevraagd 2 dagen voorafgaand aan dit bezoek geen 
alcohol meer te gebruiken en ook geen zware lichamelijk inspanning te doen.  

In de drie dagen voorafgaand aan dit bezoek wordt u gevraagd om in een 
voedingsdagboek op te schrijven wat u eet en drinkt.  

Bij visite 2 meten we hoeveel suiker er in u lever terechtkomt als we insuline 

toedienen. We meten ook hoeveel nieuw vet u in de lever aanmaakt. Op de 

eerste dag van visite 2 komt u in de namiddag naar de universiteit en blijft u 

overnachten.  

U krijgt van ons gelabeld water om te drinken samen met een avondmaaltijd. 

Het gelabelde water is een van nature voorkomende variant van water, echter 

gelabeld water verschilt van normaal water door een extra staartje/labeltje. Dit 

extra staartje/labeltje maakt het voor ons mogelijk het water te herkennen en 

volgen in het lichaam. Dit labeltje is niet radio-actief. Deze vorm van water 

levert dan ook geen gezondheidsrisico op. Het voordeel van dit gelabelde 

water is dat wij door dit speciale water kunnen bepalen hoeveel nieuwe vetten 

uw lever aanmaakt. Na de maaltijd gaat u naar de respiratiekamer waar u zult 

overnachten. Twee uuren later krijgt u een tweede portie van het gelabelde 

water te drinken samen met een toetje. Vier uuren na de eerste portie nemen 

wij een kleine hoeveelheid bloed en speeksel af. Hieruit bepalen we hoeveel 

van het gelabelde water in uw lichaam aanwezig is. Om 23.00 uur gaat het 

licht uit en wordt u gevraagd om te gaan slapen in de respiratiekamer. In 

bijlage C vindt u meer informatie over het gelabelde water en de 

respiratiekamer.  

Visite 2 (Dag 2) 

De volgende ochtend staat u om 6.00 uur op en verlaat u de respiratiekamer. 

Om 6.20 uur nemem wij een kleine hoeveelheid speeksel af en wordt een 

kleine hoeveelheid bloed afgenomen om de aanmaak van nieuwe vetten in 

uw lever te kunnen bepalen. Daarna wordt u naar de PET-scanner gebracht 

om het insuline-infusieprotocol te starten om 6.30 uur. 

Een infuus wordt ingebracht in uw elleboog. Deze arm wordt vervolgens op 
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een verwarmd kussen gelegd waardoor het bloed sneller gaat stromen en de 

samenstelling van dit bloed erg gaat lijken op dat uit een slagader. Aan de 

andere zijde prikken we ook een infuus, via dit infuus wordt glucose en 

insuline toegediend. Elke 5 minuten wordt er een kleine hoeveelheid bloed (1 

ml) uit het infuus afgenomen, zodat we uw bloedsuiker kunnen controleren en 

de toediening van glucose indien nodig kunnen aanpassen. De totale 

hoeveelheid bloed die wordt afgenomen gedurende deze studiedag is ± 92 

ml. Na 90 minuten schuiven we u in de PET-scanner en meten we gedurende 

60 minuten de glucose opname van de verschillende organen in uw lichaam 

met een radioactieve stof, terwijl we glucose en insuline blijven toedienen. We 

blijven hierbij uw bloedsuiker controleren. Na deze scan stoppen we deze 

insuline-infusie en krijgt u een maaltijd. We blijven nog een tijdje uw 

bloedsuikerspiegel controleren.  
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In onderstaande tabel vindt u een uitgebreid overzicht van de bezoeken in deze onderzoek:  
Tabel 1: Overzicht van alle bezoeken 

Visite Onderzoek Duur Opmerking 
Screening • Medische vragenlijst 

• MRI vragenlijst 

• Gewicht en lengte 

• Bloeddruk meting 

• Bloedafname (15ml in 
totaal) 

• MRI-scan van de lever 
voor het bepalen van 
de leververvetting 

2,5 uur Nuchter vanaf 
22h de avond 
voor het 
onderzoek 

Kleding 
zonder metaal 
meenemen, 
dus geen 
knoopjes of 
ritsen 

Geen zware 
inspanning en 
geen alcohol 
tijdens 2 
voorafgaande 
dagen 

Visite 1 • Lichaams-
samenstellingsmeting 
(Bodpod) 

• Insuline gevoeligheids 
onderzoek (Clamp) 

• Meting van vet- en 
koolhydraat 
verbranding (Ventilated 
hood) 

 

10 uur Nuchter vanaf 
22h de avond 
voor het 
onderzoek 

Geen zware 
inspanning en 
geen alcohol 
tijdens 2 
voorafgaande 
dagen 

Visite 2 Dag 1 
• Afstaan kleine 

hoeveelheid speeksel 
• Bloedafnames (12 ml in 

totaal) 

• Drinken gelabeld water 
voor de bepaling van 
de vetaanmaak in de 
lever 

• Overnachting 
respiratiekamer voor 
een nauwkeurige 
meting van het energie 
verbruik 

7.5 uur 
 

Spullen voor 
overnachting 
meenemen 

U krijgt van 
ons de 
maaltijden 
tijdens deze 
visite 

Geen zware 
inspanning en 
geen alcohol 
tijdens 2 
voorafgaande 
dagen 
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Dag 2 
• Insuline gestimuleerde 

PET-scan, voor de 
bepaling van de ‘insuline 
gevoeligheid’ van de 
lever 

• Bloedafnames (92 ml in 
totaal) 
 

11 uur 
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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: 

• niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek 

meedoet. 

• afspraken voor bezoeken nakomt. 

• nuchter komt naar de screening en de visites: niet eten of drinken 

(alleen water) vanaf 22:00uur de avond ervoor. 

• Geen alcohol nuttigt gedurende de twee dagen voorafgaand aan de 

visites 

• niet sport gedurende de twee dagen voorafgaand aan de visites. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

• als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

• voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat  

homeopathische geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of  

geneesmiddelen van de drogist zijn. 

• als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

• als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

• als uw contactgegevens wijzigen. 

 

6. Mogelijke complicaties en andere nadelige effecten 

 

Als u deelneemt aan het onderzoek bent u extra tijd kwijt hieraan. In totaal 

bent u 31 uur met dit onderzoek bezig, verdeeld over 3 bezoeken in een 

periode van 4 weken. Daarbij moet u uw reistijd optellen.  
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Stralingsbelasting 

Bij PET-scan maken we gebruik van een radioactieve stof. De totale 
stralingsbelasting in dit onderzoek is 8 mSv.  Deze stof geeft een bepaalde 
hoeveelheid straling af. In totaal zult u tijdens deze onderzoek een effectieve 
dosis ontvangen van 8 mSv. In Nederland worden we jaarlijks blootgesteld 
aan een achtergrondstraling van ~2.9 mSv. Dit betekent dat de hoeveelheid 
straling die u krijgt bij dit onderzoek ongeveer 2-3 keer zo groot is dan de 
gewone jaarlijkse straling in Nederland. Ioniserende straling kan kanker 
veroorzaken die zich na vele Jaren of decennia manifesteert. Het risico om 
kanker te krijgen als gevolg van deelname aan dit onderzoek is 0.05%, wat 
laag is. Ter vergelijking, de levenslange incidentie van kanker bij de 
algemene bevolking is ongeveer 40%. De cellen in het menselijk lichaam 
kennen diverse manieren om zich tegen straling te beschermen. Daarom zijn 
de risico’s van lage doses straling klein. Het andere effect van straling is de 
kans op aangeboren afwijkingen bij het nageslacht door het toepassen van 
röntgenstraling. Dit risico is uiterst klein en bestaat mogelijk niet eens. Een 
uitzondering moet worden gemaakt voor zwangere vrouwen, daarom wordt 
ervoor gekozen deze niet mee te laten doen. 
 

Goed om te weten is dat we, nadat de eerste drie deelnemers zijn gemeten, 
ook gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is om de stralingsdosis te 
verlagen voor de volgende 12 deelnemers. We weten nog niet of dit mogelijk 
is, aangezien bij een lagere dosis de foto's van mindere kwaliteit zouden 
kunnen zijn. Daarom beginnen we met een de hierboven genoemde dosis 
van 8mSv omdat we hiervan zeker weten dat de kwaliteit van de foto's goed 
genoeg is. U wordt geïnformeerd over welke dosis u krijgt. 
 

 

Als u vaker meedoet aan wetenschappelijk onderzoek met stralingsbelasting, 

bespreekt u dan met de onderzoeker of deelname op dit moment verstandig 

is. De straling die tijdens het onderzoek wordt gebruikt kan leiden tot schade 

aan uw gezondheid. Dit risico is echter klein. Wel adviseren we u de 

komende tijd niet nogmaals aan een wetenschappelijk onderzoek met 

stralingsbelasting mee te doen. Onderzoek of behandeling met straling om 

een medische reden is geen bezwaar.  

 

 

Metingen 
Het onderzoek kan als belastend worden ervaren vanwege de metingen die 

uitgevoerd worden (bloedafnames, MRI scans, energiegebruik metingen, 

PET-scan, clamp) en de tijd die in het onderzoek geïnvesteerd moet worden. 
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Hieronder worden specifiek de nadelen van het onderzoek toegelicht:  

• Bloedafname: Tijdens de bloedafname en/of het plaatsen van infusen 

kan mogelijk pijn of een zwelling ontstaan. Wanneer deze 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 

onderzoeksleider of uw huisarts. Er wordt voor dit onderzoek in totaal 

ongeveer 257 ml bloed afgenomen. Deze hoeveelheid geeft echter 

geen problem. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 mL bloed 

per keer afgenomen. Ook bepalen we dan ook voor het onderzoek uw 

hemoglobine om te voorkomen dat mensen bloedarmoede 

ontwikkelen. Het is tijdens en drie maanden voor aanvang van het 

onderzoek niet toegestaan om bloed te geven bij de bloedbank 

• Clamp: Dat er tijdens de insulinegevoeligheidstest een zeer kleine 

kans is op een te lage suiker in het bloed (hypoglycemie). Bij 

uitzondering kan de suiker zo laag worden dat u er onwel van kan 

raken. Om dit te voorkomen meten wij elke 5-10 minuten het 

suikergehalte van het bloed en krijgt u na het onderzoek een maaltijd 

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

suiker via het infuus die een te lage suiker in het bloed moet 

voorkomen. Deze meting wordt door zeer ervaren onderzoekers 

uitgevoerd, waardoor de kans zeer klein is dat dit gebeurd. Tijdens de 

insulinegevoeligheidstest ongeveer 10 uur op bed ligt. Dit kan een 

belasting zijn. U kunt zich op het bed beperkt bewegen, maar beschikt 

wel over de mogelijkheid om televisie te kijken. 

 

• 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.   

• 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 
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kleine ruimtes kan dit belastend zijn. Wij zullen tijdens het 

geschiktheidsonderzoek samen met u kijken hoe u deze ruimte 

ervaart. 

• MRI scan: 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 minuten en 

gedurende deze tijd moet u stilliggen. Dit wordt door proefpersonen 

soms als belastend ervaren.  

• Gelabelde water: Het gelabelde water is veilig om te nuttigen in de 

hoeveelheden die we in deze onderzoek gebruiken. Het kan zijn dat u 

een beetje duizelig wordt na het drinken van dit water. Dit komt echter 

niet zo vaak voor. Om de kans op duizeligheid nog verder te verlagen 

spreiden we de hoeveelheid die u drinkt in kleinere porties en neemt u 

dit water in samen met een maaltijd en mineraalwater. 

• 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 wordt altijd geïnformeerd over 

zo’n bevinding.  Indien u dit niet wenst, kunt u niet deelnemen aan dit 

onderzoek. Wij informeren uw arts over de toevalsbevinding, welke 

daarna kan beslissen om deze bevinding al dan niet op te volgen.  
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7. Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u 

besluit mee te doen. 

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. U krijgt wel een 

ruim beeld over uw algemene gezondheid (lichaamssamenstelling, 

vetpercentage, suikerwaarde in het bloed, insulinegevoeligheid, levervet, 

energiegebruik). Uw deelname draagt wel bij aan meer kennis over het 

verband tussen levervet en insulinegevoeligheid in de lever.   

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn  

• Mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek.    

 

Deelname aan het onderzoek betekent ook:  

 

• Dat u extra tijd kwijt bent. In totaal bent u 31 uur met dit onderzoek 

bezig, verdeeld over 3 bezoeken in een periode van 3-4 weken. Daarbij moet 

u uw reistijd optellen. 

• Dat u verschilende testen ondergaat 

• Dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden. 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 4, 5 en 6 beschreven. 

 

 

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 

meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het 

onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct 

melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, 

worden gebruikt voor het onderzoek. Als u 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.  
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9. Einde van het onderzoek 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als: 

• alle bezoeken volgens het schema/zoals beschreven onder punt 4 

voorbij zijn 

• u zelf kiest om te stoppen 

• de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

• de universiteit Maastricht, de overheid of de beoordelende medisch-

ethische toetsingscommissie besluit om het onderzoek stop te zetten 

 
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. Dit gebeurt na uw deelname.  

 

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 bloedmonsters 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. De gegevens en lichaamsmateriaal die naar de 

betrokken partijen (Universiteit Göteburg in Zweden voor het onderzoeken 

van de aanmaak van nieuwe vetten in de bloedmonsters) worden gestuurd 

bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u 

kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het 

onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  
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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 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.  

 

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 diabetes of voor verdere ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode. 

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.  

 
Wat gebeurt er bij onverwachte ontdekkingen?  
 
Tijdens het onderzoek kunnen we toevallig iets vinden dat belangrijk is voor 
uw gezondheid. 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 of 
specialist.  
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Benaderen vervolgonderzoek 
In de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen wordt onderzoek 

uitgevoerd waarvoor proefpersonen nodig zijn. Het vinden van proefpersonen 

is niet altijd makkelijk. Om dit makkelijker te laten verlopen willen we uw 

toestemming vragen om uw gegevens toe te voegen aan een 

proefpersonenlijst. Het gaat om de volgende gegevens: naam, 

geboortedatum, contactgegevens, lengte/gewicht en of u wel of geen 

diabetes heeft. Deze gegevens zullen uitsluitend beschikbaar zijn voor 

onderzoekers van de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen. Als u 

in de proefpersonenlijst staat, kunnen onderzoekers van deze vakgroep u 

makkelijker benaderen voor onderzoeken die mogelijk voor u interessant zijn. 

De beheerder van de proefpersonenlijst kan op verzoek van de onderzoeker 

een lijst van potentiële kandidaten voor nieuwe onderzoeken overhandigen 

aan de onderzoeker, die u dan kan benaderen voor een onderzoek. 

U kunt in het toestemmingsformulier aangeven of u wel/niet toegevoegd wilt 

worden aan deze proefpersonenlijst. U kunt ook besluiten om sommige 

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

geen informatie over de lopende onderzoeken wilt ontvangen. U kunt ten alle 

tijden uw gegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit de 

proefpersonenlijst door een email te sturen naar proefpersoon@dmrg.nl of te 

bellen met 06-40 60 56 22. Meer informatie over de verschillende 

onderzoeken kunt u terugvinden op www.proefpersoon.dmrg.nl. 

Om te voorkomen dat uw gegevens in de proefpersonenlijst staan terwijl u dit 

niet meer wilt, zal er jaarlijks aan u gevraagd worden of uw gegevens in de 

proefpersonenlijst mogen blijven staan. Op uw verzoek, of na het uitblijven 

reactie van uw kant gedurende twee jaar, worden uw gegevens verwijderd. 

Als u vragen heeft over de proefpersonenlijst kunt u deze stellen aan de 

betrokken onderzoeker(s) of een van de beheerders van de 

proefpersonenlijst. Hun contactgegevens staan vermeld in bijlage A. 
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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 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 van de Autoriteit Persoonsgegevens 

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 te bereiken via telefoon (043 3883010) of per e-mail 

(fg@maastrichtuniversity.nl).  

 

Registratie van het onderzoek 
Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van 

medisch-wetenschappelijke onderzoeken namelijk 

(http://www.ClinicalTrials.gov). 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 

NCTXXXX.  
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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 en de uitzonderingen. 

Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.  

12. Informeren huisarts  

Uw eigen huisarts zal niet op de hoogte worden gesteld dat u meedoet aan 
het onderzoek. Enkel wanneer er onverwachte bevindingen gedaan worden 
die van belang (kunnen) zijn voor uw gezondheid zal de huisarts 
geïnformeerd worden.  

 
 

13. Vergoeding voor meedoen 
De testen in het onderzoek kosten u niets. Voor het meedoen aan dit 

onderzoek krijgt u een een onkostenvergoeding van €350. Dit wordt aan de 

Belastingdienst opgegeven als inkomen. Als u stopt voordat het onderzoek is 

afgelopen, krijgt u een lagere vergoeding uitbetaald. Voor de screening 

ontvangt u geen vergoeding.  

Daarnaast krijgt u een vergoeding voor uw reiskosten, op basis van het 

openbaar vervoer of eigen vervoer, met een maximum van 19 cent per 

kilometer.  

 

14. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. Voor onafhankelijk 

advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke 

arts. Deze weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit 

onderzoek. Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken 

met de onderzoeker of uw behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u 

zich wenden tot de klachtenfunctionaris/klachtencommissie van uw 

ziekenhuis. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens.  
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15. Ondertekening toestemmingsformulier 
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad (minimaal 1 week), 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. Dit gehele document wordt door de 

onderzoeker bewaard. U krijgt een kopie of een tweede exemplaar van dit 

document inclusief toestemmingsverklaring. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 
A.  Contactgegevens  
B.  Informatie over de verzekering  
C.  Omschrijving onderzoekshandelingen  
D. Toestemmingsformulier 
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Bijlage A: contactgegevens 
 
Uitvoerende onderzoeker:  
 
Jeremy Basset Sagarminaga 
Universiteitssingel 50, Kamer H1.309 
Telefoon: 0638145779 
E-mail: j.bassetsagarminaga@maastrichtuniversity.nl 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
Postbus 616, 6200 MD Maastricht 
 
Hoofdonderzoeker:  
 
Dr. Vera Schrauwen-Hinderling  
Universiteitssingel 50, kamer H1.345  
Tel: 043-3874951  
E-mail: v.schrauwen@maastrichtuniversity.nl  
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht  
Postbus 616 6200 MD Maastricht  
 
Universiteit Maastricht:  
Telefoon: 043 38 82 222 
Website: www.maastrichtuniversity.nl  
 
 
Onafhankelijk arts:  
Dr. Martijn CGJ Brouwers 
mcgj.brouwers@mumc.nl 
043- 387 70 19 
 
Functionaris voor de Gegevensbescherming  
E-mail: fg@maastrichtuniversity.nl  
Tel: 043-3883010 
 
Klachtencommissie  
E-mail: klachten@mumc.nl  
Tel: 043-3874204 
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Maastricht University, 
hierna te noemen UM, een verzekering afgesloten. De verzekering dekt 
schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het 
onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die 
vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld.  

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort 
welke schade niet wordt gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit 
verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 
Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’).  

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar of 
schaderegelaar, of kunt u zich wenden tot een contactpersoon van de UM:  

 

De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: CNA Insurance Company Europe S.A. 
Adres: Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp 
 Polisnummer: 10378335 

 

De Broker Liability van het onderzoek is:  

Naam: Youri (Y.C.) de Goeij, AON Commercial Risk Solutions  
Adres: Admiraliteitskade 62 | 3063 ED Rotterdam | The Netherlands  
E-mail: youri.de.goeij@aon.nl  

Telefoonnummer: +31 (0)6 547 759 64  
 

 

De contactpersoon van de UM is:  

Naam: afdeling Treasury, 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 – Omschrijving onderzoekshandelingen 
 

Screening 

MRI-scan: meten van vet in lever 
 

Tijdens het screeningsbezoek zal de hoeveelheid van het vet in de lever 

gemeten worden met behulp van Magnetische Resonantie Imaging (MRI). Dit 

komt neer op het maken van een aantal foto’s van de lever. Het voordeel van 

de MRI is dat er geen röntgenstralen gebruikt wordt (maar radiogolven), 

waardoor u dus niet aan straling wordt blootgesteld. Bij het onderzoek wordt 

ook geen contrastmiddel gebruikt. 

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 

kloppen geluid te horen, dit enigszins irritant kan zijn, maar hoort bij de 

werking van het apparaat. U draagt een koptelefoon tijdens het onderzoek om 

naar de radio te luisteren en de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. 

Voor de meting van het vetgehalte en de samenstelling worden na een eerste 

serie foto’s met spectroscopie de hoeveelheid vet en water in de lever 

gemeten. Het vetgehalte in de lever: Tijdens deze meting is het belangrijk 

dat u in een bepaald ritme ademhaalt. Dit om verstoring van de meting door 

de beweging van de lever als gevolg van de ademhaling te minimaliseren. 

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

vragen de adem voor enkele seconden vast te houden. Tijdens deze meting 

ligt u met uw hoofd en buik in de scanner, dit kan als claustrofobisch 

(opgesloten) worden ervaren wanneer u hier gevoelig voor bent.  

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. heupprothese, pacemaker, neurostimulator of 

gehoorapparaat) 

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

hersenen (bijv. na een operatie) 

• claustrofobie (angst voor kleine of afgesloten ruimtes). Mensen met zware 

claustrofobie zullen onderzoek in de MRI-scanner als vervelend ervaren 
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Figure 2 Voorbeeld MRI 
 

 

Visite 1 
Lichaamssamenstelling (Bodpod) 

Uw lichaamssamenstelling zal worden gemeten met behulp van de BodPod. 
De BodPod is een soort ei, waarin u plaats zal nemen. U wordt gevraagd al 
uw kleding uit te trekken, behalve uw ondergoed, dit kunt u aanhouden. 
Vervolgens neemt u plaats in de BodPod en blijft u stil zitten. Er zullen twee 
metingen worden gedaan van elk ongeveer 2 minuten. De BodPod kan uw 
lichaamssamenstelling (hoeveelheid vet en spier) meten door middel van de 
verplaatsing en dichtheid van lucht. Tijdens de meting voelt en merkt u niks.  

 

Figure 3 Voorbeeld BodPod 

 

 

 

 



Proefpersoneninformatie   Versie 4 16-04-2021 

 

NL74609.068.20– versie 4,16-04-2021                          pagina 30 van 34 

Insulinegevoeligheidstest 
Tijdens dit onderzoek wordt een insulinegevoeligheidstest gedaan. Een infuus 

zal worden ingebracht in uw rechterarm voor de infusie van de gelabelde 

suiker. Deze suiker is een van nature voorkomende variant van glucose, 

maar verschilt van de normale suiker omdat hij een extra staartje/labeltje 

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

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

we door de verhouding van deze suiker t.o.v. uw eigen bloedsuiker kunnen 

bepalen hoe goed uw lichaam in staat is om suiker op te nemen en te 

verbranden. Daarna wordt er nog een ander infuus ingebracht in een ader op 

uw hand. Deze hand wordt vervolgens in een box met warme lucht gelegd 

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

erg gaat lijken op dat uit een slagader. Uw hand zal tot het einde van de 

insulinegevoeligheidstest in de box met warme lucht blijven.  

Na 180 minuten starten we de eerste metingen. Dit betekent dat er om de 10 

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

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

energiegebruik gemeten kan worden. We meten het energieverbruik door uw 

zuurstof opname en koolstofdioxide uitstoot in uw adem te bepalen. Om 

energie te kunnen produceren is verbranding van suikers en vetten nodig. 

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 in- en 

uitademt, kunnen we toch uitrekenen hoeveel vetten en suikers u verbrand 

heeft. Hierna wordt gestart met de insulinegevoeligheidstest. Hiervoor wordt 

via het infuus een vaste hoeveelheid insuline toegediend en een variabele 

hoeveelheid glucose. Vervolgens wordt elke 5 minuten via het infuus op de 

hand een kleine hoeveelheid bloed (±0.5 ml) afgenomen om de 

bloedsuikerspiegel te bepalen. Na 2.5 uur worden dezelfde metingen 

herhaald, dus 4 maal een bloedafname en meting van het energiegebruik. De 

totale hoeveelheid bloed die wordt afgenomen gedurende deze studiedag is 

ongeveer 200 ml. Na afloop van de test krijgt u een maaltijd en controleren 

we nog een tijdje de bloedsuikerspiegel. De studiedag duurt ongeveer 10 uur, 
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tijdens het gehele onderzoek ligt u rustig op bed, en heeft u de mogelijkheid 

om TV of video/DVD te kijken. 

 
Figure 4 Voorbeeld clamp en ventilated hood 
 
 

Visite 2 (Dag 1 & 2) 
 

Inname van gelabeld water (water met een vlaggetje)  

Tijdens uw deelname aan dit onderzoek wordt u gevraagd om gelabeld water 
te drinken. Dit is een van nature voorkomende variant van water, echter hij 
verschilt van het normale water omdat hij een extra staartje/labeltje heeft 
waaraan we hem kunnen herkennen. Deze vorm van water levert geen 
gezondheidsrisico op. Het gelabelde water zal in uw lichaam onder andere in 
nieuw aangemaakte vetten in de lever terecht komen. Vanuit de lever zullen 
deze vetten met het gelabelde water zich naar het bloed verplaatsen. Uit het 
bloed kunnen we dan bepalen hoeveel nieuwe vetten uw lever aangemaakt 
heeft door naar de hoeveelheid van het gelabelde water te kijken.  

 

Respiratiekamer (Overnachting) 

U wordt gevraagd om gedurende 15 uur in de respiratie kamer te verblijven 
(een avond en een nacht, tijdens visite 2) De respiratiekamer is een 
afgesloten ruimte van 14 m3 waar de ademhalingslucht geanalyseerd wordt. 
Hiermee kunnen we het energiegebruik berekenen. In de kamer staat een 
bed, een wastafel, een toilet; een bureau, een stoel, een televisie, een radio, 
een telefoon, en een computer met internetaansluiting (zie foto hieronder). 
Douchen is niet mogelijk. Het is de bedoeling dat u tijdens deze periode de 
kamer niet verlaat, echter kunt u nog altijd in de kamer werken, studeren, 
lezen en TV kijken. Er is altijd iemand in de buurt van de respiratiekamer, en 
in geval van nood kunt u altijd naar buiten. Uw privacy in de kamer is 
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gewaarborgd.  

 
Figure 5 Respiratiekamer 
  
 
 
 
 
Insuline-gestimuleert PET-scan 
 
Een infuus wordt ingebracht in uw elleboog. Deze arm wordt vervolgens 
op een verwarmd kussen gelegd waardoor het bloed sneller gaat 
stromen en de samenstelling van dit bloed erg gaat lijken op dat uit een 
slagader. Aan de andere zijde prikken we een infuus, Via dit infuus 
wordt glucose en insuline toegediend. Elke 5 minuten wordt er een 
kleine hoeveelheid bloed (1 ml) uit het infuus afgenomen, zodat we uw 
bloedsuiker kunnen controleren en de toediening van glucose indien 
nodig kunnen aanpassen. De totale hoeveelheid bloed die wordt 
afgenomen gedurende deze studiedag is ± 92 ml.  

Na 90 minuten schuiven we u in de PET-scanner en meten we 
gedurende 60 minuten de glucose opname van uw lever, terwijl we 
glucose en insuline blijven toedienen. We blijven hierbij uw bloedsuiker 
controleren. Na deze scan stoppen we deze insuline-infusie en krijgt u 
een maaltijd. We blijven nog een tijdje uw bloedsuikerspiegel 
controleren.  
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Dosis radioactieve tracer 
 
Het is de bedoeling om het protocol te optimaliseren dat wordt gebruikt om de 

insuline-gestimuleerde suikeropname te bepalen, zodat we in de toekomst 

meer onderzoeken met deze techniek kunnen ontwikkelen. Daartoe 

gebruiken we een PET-scan protocol dat in eerder onderzoek is gebruikt met 

een dosis van 8 mSv. Ter vergelijking: de achtergrondstraling in Nederland is 

ongeveer 2,9 mSv per jaar. De data zullen worden geanalyseerd met 

reconstructies met een lagere dosis. Op deze manier hopen we de dosis te 

kunnen reduceren voor toekomstige proefpersonen.  
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Bijlage D: Toestemmingsformulier proefpersoon 

Behorende bij 
Bepaling van door insuline gestimuleerde glucoseopname in de lever door middel van PET-CT-
metingen.  
 
− 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 informatie op te vragen bij mijn huisarts die mij 
behandelt over mijn medicijngebruik en behandelmethodes mits het in verband is met de veiligheid van 
het onderzoek.  
 
− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts 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 toestemming om mijn bloed te gebruiken voor onderzoek naar 
erfelijke eigenschappen van de energiestofwisseling. 
 

Ja ☐ Nee☐ 

 
• - Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 
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. 


