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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

 

 

 

 

Carnitine supplementatie in type 2 diabetes patiënten 

Officiële titel NL:  Onderzoek naar de factoren die het effect van carnitine supplementatie op 

de insuline gevoeligheid in type 2 diabetes patiënten beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

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 om uitleg als u vragen 

heeft. U kunt ook de onafhankelijk 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. Verdere  informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde 

brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  

 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker of 

de onafhankelijk arts. Hieronder vind u de contactgegevens van de onderzoeker, de 

contactgegevens van de onafhankelijk arts staan vermeld in bijlage A:  

 

Contactgegevens uitvoerend onderzoeker:  

Drs. Y. Bruls 

Afdeling Radiologie, Universiteit Maastricht  

Telefoon: 043 – 388 27 96 

E-mail: y.bruls@maastrichtuniversity.nl 
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1. Algemene informatie 

Deze studie zal worden uitgevoerd op de Universiteit van Maastricht met een totaal van 62 

deelnemers.  

 

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

goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u ook in de 

brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Achtergrond van het onderzoek 

Type 2 diabetes (‘ouderdomssuikerziekte’) is een aandoening die de laatste tijd steeds vaker 

voorkomt. Het centrale kenmerk van diabetes is een verhoogde bloedsuikerspiegel doordat 

het lichaam niet meer zo goed reageert op het hormoon insuline (men spreekt dan over 

insuline resistentie). De spier is een van de belangrijkste plaatsen waar insuline resistentie 

optreedt. Het is duidelijk geworden dat vetophoping in de spier belangrijk is bij het ontstaan 

van insuline resistentie/ diabetes. Ophoping van vet kan ontstaan doordat vet niet goed 

gebruikt kan worden (verbrand) of doordat er teveel vet wordt aangeboden (te vette voeding, 

overgewicht). Het gevolg is dat mensen met suikerziekte hierdoor niet meer goed kunnen 

schakelen tussen vet- en suikerverbranding. Deze verminderde schakeling leidt ertoe dat de 

bloedsuiker niet meer zo goed op peil wordt gehouden. Er zijn aanwijzingen uit dierstudies 

dat een tekort aan carnitine samenhangt met een verminderde schakeling tussen vet- en 

suikerverbranding wat leidt tot een verhoogde bloedsuiker. Carnitine is een natuurlijk stof die 

in onze dagelijkse voeding voorkomt en ook door ons lichaam gemaakt wordt door de lever. 

Carnitine is belangrijk voor de stofwisseling van de spieren. Verschillende onderzoeken met 

carnitine laten verschillende resultaten zien. Soms werkt het, soms werkt het niet. Er zijn 

aanwijzingen dat dit komt daar verschillende hoeveelheden carnitine in spier. Personen met 

weinig carnitine zouden meer voordeel kunnen hebben van inname van carnitine dan 

personen met veel carnitine.  

 

3. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of mensen met type 2 patiënten 

(‘ouderdomssuikerziekte’) met lage hoeveelheden van de natuurlijke stof carnitine in de spier 

de suikerstofwisseling in de spieren kunnen verbeteren door inname van carnitine via 

kauwtabletten. Indien dit het geval is zou carnitine als mogelijke extra therapie voor type 2 

diabetes gebruikt kunnen worden  

 

4. Wat meedoen inhoudt  

Tijdens de gehele studie komt u voor de intake (screening) en 9 bezoeken naar de 

universiteit.  De totale tijdsinvestering die u moet doen voor deze studie is 37.5 uur. Als u 

meedoet, duurt dat in totaal ongeveer vier maanden voor u.  
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Voorafgaand aan de studie zal er een intake ofwel screening genaamd plaatsvinden. Hier 

wordt gekeken of u binnen de doelgroep valt van het onderzoek en dus kunt deelnemen aan 

de studie. Als u kunt deelnemen dan start de studie met bijhorende 9 bezoeken.  

 

Als eerste zullen er vier verschillende beginmeting plaatsvinden. Tijdens bezoek 1 zullen we 

uw fitheid testen tijdens een fietsproef (30 minuten). Vervolgens gaan we tijdens bezoek 2 

meten hoeveel acetylcarnitine u kunt vormen door te sporten (bezoek 2; 2,5 uur).  

Bezoek 3 aan de universiteit duurt ongeveer 4 uur. Uw lichaamssamenstelling wordt 

gemeten, u vult verschillende vragenlijst in, we doen een geheugen testje en twee 

lichamelijke inspanningstestjes. Bezoek 4 is een lange testdag die de gehele dag in beslag 

neemt. Tijdens deze lang testdag gaan we kijken hoe gevoelig u bent voor het hormoon 

insuline tijdens een zogenaamd insulinegevoeligheidstest. Daarnaast bepalen we in de 

ochtend hoeveel vet u in uw lever heeft. Na bezoek 4 start u de inname van de carnitine 

kauwtabletten. Deze tabletten neemt u gedurende 96 dagen in. Na 30 en 60 dagen komt u 

voor een heel kort bezoek terug naar de universiteit (bezoek 5 en 6). We nemen dan bloed 

af, meten uw gewicht en u ontvangt nieuwe kauwtabletten. Tijdens de laatste week waarin u 

de carnitine kauwtabletten neemt vinden er drie bezoeken plaats aan de universiteit. We 

zullen wederom meten hoeveel acetylcarnitine u kunt vormen voor en na sporten (bezoek 7). 

Tijdens bezoek 8 meten we uw lichaamssamenstelling, vult u vragenlijsten in en doen we 

wederom de geheugen en lichamelijk inspanningstestjes. Uw insuline gevoeligheid en 

levervet wordt gemeten tijdens het laatste bezoek (bezoek 9).   

 

In onderstaande tabel vindt u een uitgebreid overzicht van de bezoeken in deze studie:  

 

Tabel 1: Overzicht van alle bezoeken 

Bezoek Wat doen we deze dag Duur Opmerkingen 

Intake Screening 1 uur Gevast (vanaf 22.00) 

1 Maximale fietstest 30 minuten Gevast (vanaf 22.00) 

2 MRI voor en na inspanning 2.5 uur 5 uur gevast (vanaf 

12.00 ‘s middags) 

3 Bod Pod: lichaamssamenstelling 

Vragenlijsten 

Lichamelijke inspanningstesten 

4 uur Gevast (vanaf 22.00) 

4 Insuline gevoeligheidstest 

Spierbiopt  

Ventilated hood 

Levervet 

11 uur Gevast (vanaf 20.00) 

Na bezoek 4 start u met inname van de L-carnitine kauwtabletten op de met de 

onderzoek afgesproken datum 

5 Bloedafname 

Gewicht 

30 minuten Gevast (vanaf 22.00) 

6 Bloedafname 

Gewicht 

30 minuten Gevast (vanaf 22.00) 
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7 MRI voor en na inspanning 2.5 uur 5 uur gevast (vanaf 

12.00 ‘s middags) 

8 Bod Pod: lichaamssamenstelling 

Vragenlijsten 

Lichamelijke inspanningstesten 

4 uur Gevast (vanaf 22.00) 

9 Insuline gevoeligheidstest 

Spierbiopt  

Ventilated hood 

Levervet 

11 uur Gevast (vanaf 20.00) 

 

Een uitgebreide beschrijving van alle bezoeken vind u in bijlage C. 

 

Gebruik producten: Carnitene (L-Carnitine of Levocarnitine) 

In dit medisch-wetenschappelijk onderzoek zullen we gebruik maken van Carnitene (ofwel L-

Carnitine / levocarnitine) in de vorm van kauwtabletten. Om te kijken of er een verschil is in 

de werking van carnitine op de stofwisseling in de spieren bij mensen met veel en weinig 

carnitine, zullen wij zowel mensen met veel carnitine in de spieren als mensen met weinig 

carnitine in de spieren aan deze studie laten deelnemen. Alle deelnemers zullen gedurende 

96 dagen (drie maanden) 3 keer per dag (bij het ontbijt, de lunch en het diner) drie 

kauwtabletten met carnitine innemen. In totaal zijn dit 9 kauwtabletten per dag. Deze 

kauwtabletten bevatten 330mg L-carnitine per tablet.  

 

5. Wat wordt er van u verwacht 

Om het onderzoek goed te doen, is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.  

 

 De afspraken zijn dat u: 

• niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet. 

• geen bloed doneert bij de bloedbank gedurende de studie periode of één maand voor 

en na de start van de studie. 

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

• geen verandering doet in uw eetpatroon.  

• afspraken voor bezoeken nakomt. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

• voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische 

geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de 

drogist zijn. 

• als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

• als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

• als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

• als uw contactgegevens wijzigen. 
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6. Mogelijke bijwerkingen/complicaties/ nadelige effecten/ ongemakken 

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 carnitine is veilig en is al in meerdere studies toegepast. 

Mogelijke bijwerkingen van een overmaat aan carnitine kunnen diarree, misselijkheid, 

braken, buikkrampen en een “visachtige” lichaamsgeur zijn. Mocht u een van deze of andere 

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

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen 

aan meer kennis over het ontstaan van suikerziekte en bijdragen aan het ontwikkelen van 

een nieuw therapie om suikerziekte te verminderen.  

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:   

- extra tijd die het u kost. In totaal bent u met dit onderzoek 37,5 uur bezig verdeeld over 9 

bezoeken in een periode van minimaal drie maanden. Daarbij moet u afhankelijk van de 

afstand naar de universiteit, uw reistijd optellen.  

- 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.  

- Tijdens bloedafname en/of het plaatsen van infusen tijdens de screening en 

insulinegevoeligheidstesten, kan een blauwe plek 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 392 ml bloed afgenomen. Daarom bepalen we dan 

ook voor de studie uw hemoglobine om te voorkomen dat mensen bloedarmoede 

ontwikkelen. Het is tijdens deze studie niet toegestaan bloed te geven bij de bloedbank.  

- Bij de uitgebreide insulinegevoeligheidstest is er een geringe kans dat u een 

hypoglycemie krijgt; dit is wanneer de suikers tijdens de test zo laag worden, dat men 

zich licht in het hoofd of draaierig voelt. Om dit te voorkomen meten we tijdens dit 

onderzoek om de 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 

de infusie van suikers per infuus tijdens dit onderzoek, zou een dergelijk voorval moeten 



Proefpersoneninformatie 

 

NL62791.068.17 – versie 4 januari 2018  pagina 6 van 21 

voorkomen. Dit is mede de reden dat dit onderzoek enkel door zeer ervaren 

onderzoekers wordt uitgevoerd. 

- Een ander nadeel van de insulinegevoeligheidstest is dat u gedurende 11 uur op bed 

moet blijven liggen. U kunt zich op bed beperkt bewegen, maar beschikt wel over de 

mogelijkheid om televisie te kijken.  

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

bekend. Wel kan de scanner veel geluid maken. 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. Verder duurt een scan vrij lang, waarbij u gedurende 1 uur stil moet 

liggen. Dit wordt door proefpersonen soms als belastend ervaren, voornamelijk omdat 

men tijdens de scan niet mag bewegen.  

- Het afnemen van het spierbiopt kan soms pijnlijk zijn en na afloop aanleiding geven tot 

een plaatselijke blauwe plek en/of zwelling. Wanneer deze zwelling gedurende de uren 

en dagen na het spierbiopt toeneemt, rood of pijnlijk wordt of als u koorts krijgt dient u 

contact op te nemen met de onderzoeker of uw huisarts. Als u medicijnen inneemt die 

bloedstolling remmen kunt u niet mee doen aan deze studie i.v.m. verhoogde kans op 

bloedingen. 

 

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 niet wilt meedoen, 

hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u 

niet wilt deelnemen aan het onderzoek.  

Doet u wel mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het 

onderzoek stoppen. 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. Als uw veiligheid of welbevinden 

in gevaar komt stoppen wij direct met het onderzoek. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

• alle bezoeken volgens het schema/zoals beschreven onder punt 2 voorbij zijn 

• u zelf kiest om te stoppen 

• de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

• de ethische toetsingscommissie, de overheid of de opdrachtgever besluit om het 

onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 
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Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste 

uitkomsten van het onderzoek.  

 

U heeft de keuze (ja/nee) om aan te geven of u in de toekomst opnieuw benaderd wilt 

worden voor onderzoek. Deze keuze is opgenomen in het toestemmingsformulier (bijlage E). 

Indien u kiest voor nee, dan zult u in de toekomst niet opnieuw benaderd worden voor 

onderzoek.  

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en 

lichaamsmateriaal 

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw lichaamsmateriaal en uw medische en 

persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op 

het lichaamsmateriaal en de gegevens komt te staan. Uw naam en andere persoonlijke 

gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. 

 

Uw gegevens 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. 

Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren 

of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Algemene informatie hierover vindt u in de 

brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. Mensen die uw gegevens kunnen inzien 

zijn: het onderzoeksteam, de inspectie voor de gezondheidszorg, de medische ethische 

toetsingscommissie en monitors die voor de uitvoerder van het onderzoek zijn ingehuurd. Zij 

houden uw gegevens geheim.  

 

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, 

bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens. De onderzoeker bewaart uw 

gegevens 15 jaar. 

 

Uw lichaamsmateriaal 

Wij willen uw lichaamsmateriaal graag bewaren. Misschien kunnen we daar later extra 

onderzoek mee doen. Het gaat dan om onderzoek in de lijn van het huidige onderzoek. Als u 

de toestemmingsverklaring ondertekent kunt u met ja/nee uw keuze aangeven of u akkoord 

gaat met het bewaren van uw lichaamsmateriaal. Indien u voor ja kiest, bewaart de 

onderzoeker uw lichaamsmateriaal 15 jaar. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. 

Uw lichaamsmateriaal wordt dan vernietigd. Als er al metingen in uw monsters zijn gedaan, 

worden de resultaten daarvan wel gebruikt. 

 

Lichaamsmateriaal wordt overgedragen voor analyse van de spierstofwisseling naar een 

laboratorium in de Verenigde Staten. Daar gelden niet de Europese richtlijnen voor de 

bescherming van persoonsgegevens. Uw betreffende lichaamsmateriaal wordt alleen 

gecodeerd doorgegeven. 

Dit onderzoek staat ook in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, 

namelijk clinicaltrials.gov. Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is tot u als 
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persoon. Wel kan de website een samenvatting van de resultaten tonen. Algemene 

informatie over de registratie van onderzoeken vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’ 

 

11. Verzekering voor proefpersonen 

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

dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer 

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

 

12. Informeren huisarts  

Wij sturen uw huisarts altijd een brief/e-mail om te laten weten dat u meedoet aan het 

onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan 

dit onderzoek. Indien wij een toevalsbevinding doen zullen we u doorverwijzen naar uw 

(huis)arts.  

 

13. Vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan het totale onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding van € 600. Dit 

wordt aan de Belastingdienst opgegeven als inkomen. Daarnaast ontvangt u een vergoeding 

voor gemaakte reiskosten met een maximum van 0,19 cent per kilometer. Indien na de 

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

Als u stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijgt u een lagere vergoeding uitbetaald 

naargelang de duur van deelname. 

 

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. Hij/zij weet veel over het 

onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  

Alle contactgegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 

 

15. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname 

aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u 

aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Het handtekeningenblad wordt door de onderzoeker bewaard. U krijgt een kopie of een 

tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Informatie over de verzekering  

C.  Overzicht bezoeken 

D.  Schema onderzoekshandelingen / omschrijving onderzoekshandelingen  

E. Toestemmingsformulier 

F.  Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de 

proefpersoon’  
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Bijlage A: contactgegevens  

 

Uitvoerend onderzoeker:  

Yvonne Bruls 

Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) 

Afdeling Radiologie 

Tel: 0031 43 388 27 96 

E-mail: y.bruls@maastrichtuniversity.nl 

 

Bezoekadres:     Postadres: 

Kamer 1.332    Postbus 5800 

Universiteitssingel 50   6202 AZ Maastricht 

Maastricht 

 

Hoofdonderzoeker:  

Vera Schrauwen-Hinderling 

Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) 

Afdeling Radiologie 

Tel: 0031 43 387 49 51 

E-mail: v.schrauwen@maastrichtuniversity.nl 

 

Bezoekadres:     Postadres: 

Kamer 1.340    Postbus 5800 

Universiteitssingel 50   6202 AZ Maastricht 

Maastricht 

 

Onafhankelijk arts 

Evelien Pijpers 

Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) 

Afdeling interne geneeskunde 

Tel: 0031 43 387 70 05 

E-mail: e.pijpers@mumc.nl 

 

Postadres:  

Postbus 5800 

6202 AZ Maastricht 
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING  

voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 

 

Titel:  

Officiële titel NL:  Carnitine supplementatie als therapie om insuline gevoeligheid in type 2 

diabetes patiënten met lage carnitine status te verbeteren. 

Officiële titel EN:  Carnitine supplementation as a therapy to improve insulin sensitivity in 

Type 2 diabetic patients with low carnitine status. 

 

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 Ltd.  
Adres: World Trade Centre, Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam 
Telefoonnummer: 020-5737272 
Polisnummer: 10193666 
Contactpersoon: Esther van Herk, Snr Claims Examiner 
E-mail: Esther.VanHerk@cnaeurope.com 
Telefoonnummer: 020-5737274 

 

De schaderegelaar van het onderzoek is: 
Naam: Anissa El-Kaddouri, relatiebeheerder Meeùs  
Adres: Meeùs, Paasheuvelweg 9C, 1105 BE Amsterdam   
E-mail: anissa.elkaddouri@meeus.com 
Telefoonnummer: 020-3011810  

 

De contactpersoon van de UM is: 
Naam: afdeling Treasury, Stefan Groenveld 
Adres: Maastricht University, Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT   
E-mail: um-verzekeringen@maastrichtuniversity.nl 
Telefoonnummer: 043-3882047  

 

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

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

onderzoeken van de UM).  

http://www.ccmo.nl/
mailto:Esther.VanHerk@cnaeurope.com
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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 

 

Screening 

Voor de start van het onderzoek bepalen we of u kunt meedoen aan dit onderzoek tijdens 

een zogenoemd screening bezoek. Voorafgaand aan deze screening, zullen u en de 

onderzoeker de toestemmingsverklaring tekenen indien u akkoord bent met deelname 

(bijlage E). 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 het screeningsbezoek komt u in de ochtend nuchter (vanaf 22.00 de avond ervoor mag 

u niet meer eten, alleen water drinken) naar de universiteit van Maastricht. De onderzoeker 

maakt tijdens de screening een hartfilmpje (ECG), meet uw gewicht, lengte, bloeddruk en 

doet bloedonderzoek. Ook vraagt de onderzoeker u een tweetal vragenlijsten in te vullen 

over medische geschiedenis en MRI contra-indicaties. Daarnaast zal de onderzoeker u een 

aantal extra vragen stellen over sport en eetgewoontes. De totale duur van dit 

screeningsbezoek is maximaal één uur.       

 

Soms vinden we bij de screening 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 niet geschikt bent 

voor deelname aan het onderzoek doordat u niet binnen de gezochte doelgroep van de 

studie valt.  

 

Bezoek 1: maximale fietstest 

Tijdens dit bezoek zult u een maximale fietstest doen om uw conditie/fitheid te meten. Voor 

deze fietstest is het handig als u sportkleding en een handdoek meeneemt. Na afloop kunt u 

namelijk douchen. De duur van het bezoek bedraagt 30 minuten. U hoeft niet nuchter te zijn 

voor dit bezoek en mag gewoon eten voordat u naar de universiteit komt. Een uitgebreide 

uitleg over deze maximale fietstest vind u in bijlage D.   

 

Bezoek 2/7: MRI voor/na inspanning 

Voor bezoek 2/7 komt u om 16.30 naar de universiteit. U wordt gevraagd deze dag vanaf 

12.00 nuchter te blijven wat betekent niks te eten, water drinken mag wel. Er zal een 

MRI/MRS scan van uw beenspieren gemaakt worden. Met de scan kunnen we de 

hoeveelheid acetylcarnitine in de beenspieren meten. Vervolgens zult u een fietstest 

ondergaan waarbij u 30 minuten moet fietsen op een constante weerstand. Deze weerstand 

is gelijk aan 70% van uw maximale vermogen dat gemeten is tijdens de maximale fietstest 

(bezoek 1). Aansluitend zal de MRI/MRS scan van uw beenspier herhaald worden om te 

kijken wat het effect van inspanning is op de hoeveelheid acetylcarnitine in de beenspieren. 

Voor deze test wordt u verzocht om sportkleding zonder metalen onderdelen 

(drukknopjes/ritsen etc.) mee te nemen. Het gehele bezoek neemt ongeveer 2,5 uur in 

beslag. Een uitgebreide uitleg over de MRI/MRS scan vind u in bijlage D.  
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Bezoek 3/8: Lichaamssamenstelling, vragenlijsten, lichamelijke inspanningstest 

Op de dag van bezoek 3/8 komt u ‘s ochtends nuchter naar de universiteit. Nuchter betekent 

dat wij u vragen om vanaf 22.00 uur de avond voor bezoek 3/8 niet meer te eten, water 

drinken mag wel. Tijdens dit bezoek zullen wij uw lichaamssamenstelling en vetpercentage 

meten m.b.v. een Bod Pod (duur van dit onderzoek ±. 30 minuten). De volledige beschrijving 

van deze Bod Pod meting staat achter in deze informatie brochure in bijlage D. Aansluitend 

krijg u de gelegenheid om iets te eten. U hoeft dit eten niet mee te brengen, u krijgt dit van 

ons. Tijdens en na het eten zult u een aantal vragenlijsten invullen over uw voedingsinname, 

dagelijkse activiteit en de kwaliteit van uw slaap en leven in het algemeen. Zodra u de 

vragenlijsten ingevuld heeft zullen we enkele cognitieve testjes doen. Tijdens de cognitieve 

testen  worden onder andere uw aandacht, geheugen en executieve functies getest. 

Executieve functies zijn vaardigheden die nodig zijn bij het plannen en beslissen. De 

cognitieve testen zullen ongeveer 60 minuten in beslag nemen. Hierna volgen een aantal 

lichamelijke inspanningstesten. Hierbij zult u zo snel mogelijk 10 keer uit een stoel moeten 

opstaan en 6 minuten zo ver lopen als u kunt (voor meer informatie zie bijlage D). Alle deze 

metingen bij elkaar nemen ongeveer 4 uur in beslag.  

 
Bezoek 4/9: Insuline gevoeligheidstest  

Op de dag van bezoek 4/9 komt u ’s ochtends om 06.30 nuchter naar de universiteit. Nuchter 

betekent dat wij u vragen om vanaf 20.00 uur de avond voor bezoek 4/9 niet meer te eten, 

water drinken mag wel. Daarnaast wordt u gevraag om 3 dagen voorafgaand aan bezoek 4 

geen alcohol meer te gebruiken en ook geen zware lichamelijke inspanning te doen. Op deze 

testdag (bezoek 4/9) wordt gemeten hoe gevoelig uw lichaam is voor insuline 

(insulinegevoeligheidstest). Insuline is een hormoon welke ervoor zorgt dat het suiker vanuit 

het bloed in o.a. de spieren worden opgenomen. U ligt gedurende deze testdag op bed en er 

worden twee infusen geplaatst: één in de elleboog voor de toediening van suiker en insuline 

en één op de hand waaruit telkens een beetje bloed wordt afgenomen om uw suikergehalte 

te controleren. U krijgt suiker toegevoegd waaraan zich een ‘labeltje’ bevindt. Dit labeltje kunt 

u vergelijken met een soort staartje wat aan de suiker zit. Alleen de suiker die wij u 

toevoegen heeft dit staartje, de suiker die u lichaam zelf maakt heeft dit staartje niet. Hierdoor 

kunnen we precies meten in uw bloed hoeveel van de suiker die wij u toevoegen (met 

staartje) door uw spieren opgenomen wordt en hoeveel suiker uw lichaam zelf bij maakt 

(suiker zonder staartje). Omdat insuline een vrij lange tijd nodig heeft om zich in te stellen, zal 

de insulinegevoeligheidstest de gehele dag in beslag nemen. U moet erop rekenen dat dit 

onderzoek zo’n 11 uur duurt. U kunt tijdens dit onderzoek muziek luisteren of televisie kijken. 

Tijdens deze dag wordt drie keer uw energiegebruik gemeten met een ventilated hood (een 

doorzichtige plastic kap waarmee we uw energie kunnen meten). Voor meer informatie zie 

bijlage D. Verder wordt er aan het begin en tijdens de lange testdagen een spierbiopt  

gedaan. Hierbij wordt een stukje spier uit uw bovenbeen bij u afgenomen. Op deze manier 

kunnen we aanvullende onderzoeken uitvoeren om uw vetverbranding in de spier beter in 

kaart te brengen. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de afname van het spierbiopt 

kunt u vinden in bijlage D onder het kopje spierbiopt. Daarnaast meten we in de ochtend ook 
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hoeveel vet u in uw lever heeft (kopje levervet). De avond voorafgaand aan deze testdagen 

eet u een standaardmaaltijd als avondeten waarna u gevraagd wordt te vasten. Deze 

standaardmaaltijd krijgt u van de onderzoekers. De standaardmaaltijd voor bezoek 4 

ontvangt u tijdens bezoek 3. U hoeft dus niet extra naar de universiteit te komen om deze 

maaltijd op te halen.  

 

Een volledige beschrijving van de uitgebreide insulinegevoeligheidstest vindt u in de bijlage 

D. In bijlage D staat welke metingen er bij elk van de bezoeken plaatsvinden plus een 

uitgebreide beschrijving van deze metingen.   

 

Uit de eerste bloedafname van visite 4 tijdens deze insulinegevoeligheidstest zal (voor een 

andere studie van de afdeling Humane Biologie) DNA onderzoek worden verricht naar 

erfelijke eigenschappen van de energie stofwisseling. Elke proefpersoon krijgt in dit 

onderzoek een code die op het lichaamsmateriaal komt te staan. Uw naam en andere 

persoonlijke gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. De 

onderzoeker bewaart uw lichaamsmateriaal 15 jaar. Op het toestemmingsformulier (bijlage 

E) kunt u aangeven of u wilt meewerken aan dit onderzoek naar erfelijke eigenschappen van 

de energie stofwisseling. In bijlag D vind u een onder het kopje insulinegevoeligheidstest 

meer informatie over dit onderzoek.    

 

Gebruik L-carnitine kauwtabletten 

Na bezoek 4 start u met de dagelijkse inname van de L-carnitine kauwtabletten. U start op de 

met de onderzoeker afgesproken startdatum. Drie keer per dag (bij het ontbijt, bij de lunch en 

bij het diner) neemt u 3 kauwtabletten in.  

 

Bezoek 5 en 6:  bloedafname en gewicht meting 

Tijdens bezoek 5 en 6 komt u ’s ochtends nuchter (vanaf 22.00 u de avond voor het 

onderzoek niets meer eten en alleen maar water drinken) naar de universiteit. Een nuchtere 

bloedafname zal plaatsvinden en uw lichaamsgewicht wordt gemeten. Bezoek 5 zal 

plaatsvinden na ongeveer 30 dagen inname van de Carnitine kauwtabletten, bezoek 6 na 

ongeveer 60 dagen. Na elk bezoek krijgt u telkens voldoende nieuwe kauwtabletten mee.   
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Bijlage D - Overzicht metingen 

 

Maximale inspanningstest 

Dit onderzoek maakt deel uit van bezoek 1. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, u 

kunt zelf iets meenemen dat u van tevoren kunt eten. Met dit onderzoek kunnen we een 

indruk krijgen van uw fitheid (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, 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. 

 

30 minuten fiets test 

De 30 minuten fiets test wordt uitgevoerd in combinatie met de MRS/MRI scans. Voordat u 

30 minuten gaat fietsen wordt een MRS/MRI meting gedaan en als u klaar bent met het 

fietsen wordt er wederom een MRS/MRI meting gedaan (uitleg zie MRS/MRI scan).  

Gedurende de 30 minuten fiets test gaat u 30 minuten lang fietsen op een ergometer. Dit is 

een soort van home trainer die staat opgesteld in de ruimte naast de MRI scanner. 

Gedurende dit half uur gaat u op een weerstand fietsen van 70% van uw maximale wattage. 

Uw maximale wattage is hoe zwaar u maximaal kunt trappen en dat hebben we bepaald 

tijdens de maximale fietstest in de screening. Van uw maximale wattage nemen we 70% en 

op die zwaarte gaat u 30 minuten fietsen. Dit zult u doen tijdens bezoek 2 en bezoek 7 

Tijdens de gehele test heeft u een mondstuk in, waardoor we de zuurstofopname kunnen 

bepalen. Aan de hand van uw zuurstofopname kunnen we bepalen of u suikers of vetten 

verbrand tijdens het fietsen.  

 

MRS/MRI scan (meting van acetylcarnitine in de spier, ca. 45 minuten per scan) 

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 acetylcarnitine in de bovenbeenspier gemeten. U zult hierbij enkel met 

uw been de scanner in gaan en uw hoofd zal buiten de tunnel blijven. 

Figuur 2. Een MRI scanner waarmee stoffen in 

de spier zullen worden gemeten. 
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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. 

 

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. heupprotese, 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.  

 

Bod Pod meting 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens bezoek 3 en 8 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 bevind 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 30 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.  

 

Lichamelijke inspanningstesten: 

Deze metingen vinden  plaats tijdens de bezoeken 3 en 8.  

 

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. 

 

Sta-zit test 

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

stoel. 

 

Insulinegevoeligheidstest 

Voor bezoek 4 en 9 komt u ‘s ochtends nuchter naar de universiteit en er zal een infuus 

worden ingebracht voor de infusie van het gelabelde suiker. Dit is een van nature 

voorkomende variant van glucose, echter hij verschilt van de normale suikers omdat hij een 

extra staartje/labeltje heeft waaraan we hem kunnen herkennen. Deze vorm van suiker levert 
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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. Vervolgens gaan we naar de 

MRI scanner en zullen we gaan meten hoeveel levervet u heeft (zie aparte uitleg onder kopje 

levervet). Vervolgens wordt onder lokale verdoving een spierbiopt genomen (zie aparte uitleg 

onder kopje spierbiopt). Daarna worden er nog 1 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 

120 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 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 en 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 ± 169 ml. Na afloop van de test krijgt u 

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

ongeveer 11 uur, tijdens het gehele onderzoek ligt u rustig op bed, en heeft u de mogelijkheid 

om TV of video/DVD te kijken.  

Uit de eerste bloedafname van visite 4 tijdens deze insulinegevoeligheidstest zal DNA 

onderzoek worden verricht naar erfelijke eigenschappen van de energie stofwisseling. Hierbij 

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

een grote groep mensen. Het is te verwachten dat de resultaten voor u geen betekenis 

hebben in de zin van een diagnose of een duidelijk verhoogde kans op een bepaalde 

aandoening. Daarom wordt u over de resultaten, zoals die op u van toepassing zijn, niet 

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

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

deze vraag met ‘nee’ beantwoorden. 
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Voorbeeld van een proefpersoon tijdens een insulinegevoeligheidstest. 

 

Levervet  

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 bezoek 4 en 9. Het voordeel van de MRI is dat  er geen röntgenstralen gebruikt 

wordt (maar radiogolven), waardoor u dus niet aan straling wordt blootgesteld. 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.  

 

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 zal gebeuren tijdens bezoek 4 en 9 in de ochtend en middag. Het spierbiopt wordt 

afgenomen uit de vierkoppige dijbeenspier (Vastus Lateralis), ongeveer 15-20 cm boven de 

knieschijf, een beetje naar de buitenkant van de spier. De huid en de onderliggende 

spieromhulling (fascie) worden lokaal verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt (± 10 

minuten), wordt er een klein sneetje (0.5 tot 1 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 de wondranden 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. Indien het verband 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 
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een wat beurs gevoel in het bovenbeen voelt (knietje). U mag niet zwemmen, in bad gaan of 

naar de sauna gedurende de eerste 5 dagen na afnamen van het spierbiopt. In deze gevallen 

is de kans vergroot dat de Tegaderm te vroeg los laat en kunnen de wondranden wijken. 

Bovendien vergroot u de kans op 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. Als u antistollingsmiddelen gebruikt zoals 

Sintrom of Marcoumar, komt u niet in aanmerking voor een spierbiopt wegens een vergrote 

kans op nabloedingen. 

 

Ventilated Hood 

Het energiegebruik in rust wordt gemeten met behulp van een ventilated hood systeem (zie 

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

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

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

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

duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens bezoek 4 en 9 zullen we drie keer een ventilated hood 

meting doen.  
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Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon  

Officiële titel NL:  Carnitine supplementatie als therapie om insuline gevoeligheid in type 2 diabetes patiënten 

met lage carnitine status te verbeteren. 

Officiële titel EN:  Carnitine supplementation as a therapy to improve insulin sensitivity in Type 2 diabetic 

patients with low carnitine status. 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

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

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

toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te 

geven. 

- Ik geef toestemming om mij en mijn huisarts die mij behandelt te informeren dat ik 

meedoe aan dit onderzoek en in te lichten over mogelijke toevalsbevindingen.   

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld 

in deze informatiebrief. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn 

gegevens/bloedmonsters/ lichaamsmateriaal op de manier en voor de doelen die in de 

informatiebrief beschreven staan. 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren.  

- Ik geef wel / geen* toestemming om mijn lichaamsmateriaal nog [15 jaar] na dit 

onderzoek te bewaren voor mogelijk ander onderzoek zoals in de informatiebrief staat 

beschreven en om mijn lichaamsmateriaal over te dragen naar landen buiten de 

Europese Unie waar de Europese richtlijnen voor de bescherming van 

persoonsgegevens niet gelden. Dit moet wel noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Het 

lichaamsmateriaal moeten gecodeerd worden overgedragen en zonder mijn naam.  

- Ik geef wel / geen* toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor 

een vervolgonderzoek.  

- Ik geef wel / geen* toestemming om mijn DNA te gebruiken voor het onderzoek naar 

erfelijke eigenschappen van de energie stofwisseling. 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

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

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

onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 

proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

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

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een kopie van het 

getekende toestemmingsformulier. 


