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Proefpersoneninformatie voor deelname  
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

TIM onderzoek: Timed exercise to acutely improve energy and substrate 
metabolism at night in men and women with prediabetes. 
Kan het tijdstip van lichaamsbeweging de 24-uurs stofwisseling van volwassenen met prediabetes 
verbeteren?  

 

Inleiding 
Geachte heer/mevrouw, 

Met deze informatiebrief willen we u vragen of u wilt meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
Meedoen is vrijwillig.  

U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat meedoen voor u betekent, en wat de voordelen en 
nadelen zijn aan het onderzoek. Het is een uitgebreide beschrijving, dus we raden u aan alles op een 
rustig moment goed door te lezen. Nadat u alles gelezen heeft, horen we graag of u beslist wel of niet 
deel te nemen aan de studie. Als u wilt meedoen, kunt u contact opnemen met de onderzoeker. Zijn/haar 
contactgegevens kunt u vinden in bijlage A. 

Stel uw vragen 
U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast raden we u 
aan om het volgende te doen: 

- Stel vragen aan de onderzoeker die u deze informatie geeft. 
- Praat met uw partner, familie of vrienden over dit onderzoek. 
- Stel vragen aan de onafhankelijk deskundige, Martijn Brouwers (voor contact zie bijlage A)  
- Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 
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1. Algemene informatie 
Dit onderzoek wordt gedaan door de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen van de Universiteit 
Maastricht/MUMC+. Aan dit onderzoek zullen naar verwachting 60 proefpersonen meedoen (dit is 
inclusief de proefpersonen die na de screening toch niet geschikt blijken om mee te doen). De medisch-
ethische toetsingscommissie van het MUMC+ heeft dit onderzoek goedgekeurd.  

2. Wat is het doel van het onderzoek? 
Het doel van het onderzoek is om te kijken of het tijdstip van een intensieve fietstraining een verschillend 
effect heeft op het nachtelijke energiegebruik (specifiek de vet- en suikerverbranding) van mensen met 
een verhoogd risico op type 2 diabetes. Hiervoor vergelijken we een intensieve fietstraining in de ochtend 
met een intensieve fietstraining in de namiddag.  

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek? 
Elk menselijk lichaam heeft een ritme dat is afgestemd op invloeden uit de omgeving, zoals blootstelling 
aan licht, voedselinname, slapen en lichaamsbeweging. In het verleden waren mens en omgeving in 
harmonie met elkaar; voedselinname en lichaamsbeweging gebeurden overdag wanneer het licht was en 
slapen gebeurde tijdens de nacht als het donker was. Echter, deze harmonie is ernstig verstoord in onze 
huidige 24-uurs economie waarin we op elk moment van de dag (kunnen) sporten, eten en slapen. 
Studies met mensen die afwisselende diensten draaien (zowel overdag als in de nacht) tonen aan dat het 
verstoren van de natuurlijke harmonie ongunstige effecten heeft op de gezondheid en dat het onder meer 
leidt tot een verhoogd risico op het krijgen van type 2 diabetes.  

Recent onderzoek uit onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat mensen met een verhoogd risico op 
type 2 diabetes ook een verstoord ritme hebben van het energie gebruik, zelfs wanneer zij overdag eten 
en actief zijn en ‘s nachts slapen. Waar we bij jonge, gezonde mannen zagen dat ze tijdens de dag meer 
suikers verbrandden en tijdens de nacht meer vetten, bleven mannen met een verhoogd risico op type 2 
diabetes ook ‘s nachts nog suikers verbrandden. Nu willen we onderzoeken of we mensen met een 
verhoogd risico op type 2 diabetes ook tijdens de nacht meer vetten kunnen laten verbranden. Dat zou het 
natuurlijke ritme wellicht herstellen en hun metabole gezondheid kunnen verbeteren.   

Aangezien lichaamsbeweging ons natuurlijke ritme beïnvloedt en ervoor zorgt dat we onze 
energiereserves gebruiken, is het specifieke tijdstip van lichaamsbeweging een interessante manier om 
de nachtelijke vetverbranding te beïnvloeden. In dit onderzoek willen we gaan kijken of het tijdstip van een 
intensieve fietstraining, in de ochtend of late namiddag, invloed heeft op nachtelijke gebruik van vetten en 
suikers bij mensen met een verhoogd risico op type 2 diabetes (prediabetes). Daarnaast kijken we of het 
tijdstip van lichaamsbeweging de suikerhuishouding beïnvloedt door middel van een suikermetertje.  

4. Hoe verloopt het onderzoek? 
Tijdens dit onderzoek worden verschillende metingen uitgevoerd. De uitgebreide beschrijving van deze 
metingen en de testdagen kunt u vinden in bijlage C.  

Hoelang duurt het onderzoek? 
Meedoen met het onderzoek duurt in totaal ongeveer 12 weken. Tijdens het onderzoek zult u 8 keer naar 
de Universiteit Maastricht komen. Hieronder vindt u een uitleg over wat er tijdens de verschillende 
bezoeken gebeurt. 
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Geschiktheidsonderzoek 

De onderzoeker voert allereerst een aantal metingen uit om te kijken of u geschikt bent voor deelname 
aan de studie: 

- Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT): hiermee bepalen wij of u verhoogd risico op diabetes 
heeft. Hiervoor krijgt u een suikerdrankje en wordt er een aantal keer bloed afgenomen. 

- Vragenlijsten over medische voorgeschiedenis en slaappatroon 
- Hartfilmpje (ECG) 
- Lichamelijk onderzoek: de onderzoeker neemt uw bloeddruk op en meet uw lengte en gewicht. 

U dient nuchter naar het geschiktheidsonderzoek toe te komen; dit wil zeggen dat u na 22.00 de avond 
voor aanvang van het geschiktheidsonderzoek niks meer eet of drinkt (een slok water mag wel). Soms 
vinden we bij het geschiktheidsonderzoek iets dat mogelijk verder medisch onderzocht moet worden. We 
vertellen u dit altijd en brengen ook uw huisarts op de hoogte. Uw eigen huisarts of specialist bepaalt 
vervolgens of verder onderzoek nodig is en de kosten hiervan vallen onder de voorwaarden van uw eigen 
verzekering. Het geschiktheidsonderzoek duurt ongeveer 3,5 uur vindt altijd in de ochtend plaats. Na 
afloop van het geschiktheidsonderzoek ontvangt u van ons een ontbijt. 

 

Fitheidmeting 

Als u geschikt bent om mee te doen aan het onderzoek, zullen we uw fitheid meten aan de hand van een 

maximale fietstest. Voorafgaand aan de maximale fietstest wordt uw lichaamssamenstelling gemeten door 
middel van de BodPod. Na de maximale fietstest ontvangt u verdere uitleg over de fietstesten die u tijdens 

de testperiodes zult doen. Deze afspraak duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. 

 

Inloopperiode (in totaal 3 korte bezoeken) 

Na de maximale fietstest zult u drie testdagen doorlopen. Voorafgaand aan elk van deze drie testdagen, is 
er een inloopperiode van 7 dagen waarin we u vragen om:  

- Elke nacht van 22:30 uur tot 07:30 te slapen. Dat betekent dat u tijdens die periode uw best doet 
om te slapen, in bed ligt, geen licht aan heeft en geen apparaten gebruikt die licht geven zoals 
mobiele telefoon. 

- Geen cafeïne of alcohol te eten of drinken.  
- Een regelmatig eetpatroon te volgen waarbij u op vaste tijden eet. 

Tijdens de gehele inloopperiode van 7 dagen zult u elke dag een dieet- en slaapdagboekje invullen over 
uw slaap- en eetpatroon en draagt u een (sport)horloge waarmee uw lichamelijke activiteit en 
slaappatroon wordt gemeten. In het dieet- en slaapdagboekje noteert u alles wat u eet en drinkt op een 
dag, het tijdstip van het eet/drink moment en de tijd waarop u opstaat en gaat slapen. Voor de laatste 3 
dagen van de inloopperiode ontvangt u van de Universiteit Maastricht standaard maaltijden en dient u 
zware lichamelijke inspanningen te vermijden.  
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Tijdens de inloopperiode komt u eenmalig naar de universiteit toe om de standaard maaltijden op te halen 

en krijgt u een suikermetertje bevestigd waarmee we uw suiker kunnen monitoren. 

Onderstaand vindt u een beknopte uitleg van de drie testdagen. Een uitgebreidere uitleg van de metingen 

en testdagen vindt u in bijlage C. 

 

Basistestdag 

Allereerst zult u een basistestdag doorlopen waarin u nog niet hoeft te fietsen. Tijdens deze basistest 
komt u om 13.00 ’s middags naar de universiteit en verblijft u tot de volgende ochtend in een 
respiratiekamer, om uw vet- en suikerverbranding te kunnen meten. Een respiratiekamer is vergelijkbaar 
met een kleine hotelkamer. Tijdens uw verblijf in de respiratiekamer nemen we op verschillende tijdstippen 
bloed af, en vragen u tevens om uw urine op te vangen. Met dit laatste begint u al in de ochtend van de 
basistestdag, wanneer u nog thuis bent. Hiervoor ontvangt u van ons een urine container. Tijdens uw 
verblijf op de universiteit wordt u voorzien van maaltijden die gebaseerd zijn op uw persoonlijke 
energiegebruik. Aan het eind van de basistestdag wordt ook het gevoel in uw voeten en benen getest met 
speciale inlegzolen die in de schoenen worden geplaatst en krijgt u ontbijt. Daarna mag u naar huis.  

Fietstraining testdagen 

Voor elk van de overige 2 testdagen komt u om 21.30 ’s avonds naar de universiteit en verblijft u twee 
nachten (en de tussenliggende dag) in de respiratiekamer. De twee testdagen zijn vrijwel identiek aan 
elkaar en op beide dagen zult u een fietstraining uitvoeren. Tijdens de ene testdag is die fietstraining in de 
ochtend om 09.00 en tijdens de andere testdag is de fietstraining in de namiddag om 17:00. Of u begint 
met een vroege of late fietstraining wordt door loting bepaald. De eerste fiets testdag wordt minstens een 
week na de basistestdag ingepland. Tijdens de fietstraining zult u, na een opwarming van 5 minuten, 
telkens 2 minuten op een zware weerstand fietsen, gevolgd door 2 minuten op een lage weerstand. Dit 
wordt meerdere keren afgewisseld totdat u niet meer in staat bent tegen de weerstand in te fietsen. 
Tijdens het fietsen zal de onderzoeker uw hartslag opnemen. De fietstraining vindt plaats in de 
respiratiekamer, zodat we uw energiegebruik voor, tijdens en na het fietsen kunnen blijven meten. De 
respiratiekamer is voorzien van een wasbak om u na het fietsen te kunnen opfrissen. U mag water drinken 
tijdens het fietsen. Tijdens de testdagen wordt er op verschillende tijdstippen bloed afgenomen en vangt u 
uw urine op met behulp van een container. U wordt ook voorzien van maaltijden en zult een 
temperatuurpil innemen waarmee we de lichaamstemperatuur mee meten.. Na afloop van iedere testdag 
laat u uw suikermetertje 7 dagen aan de arm bevestigd zitten om de suikerspiegel te kunnen meten. 
Tussen de testdagen zult u 4 tot 6 weken geen metingen ondergaan en bent u vrij uw eigen eet, slaap- en 
beweeggewoontes te bepalen. Wel vragen we u tussen de testperiodes geen aanpassingen te doen aan 
uw normale leefgewoontes, dus bijvoorbeeld niet te gaan afvallen of meer/minder te gaan bewegen.  

 

Visite Korte uitleg en duur Bloedafname 
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1 Het geschiktheidsonderzoek duur ongeveer 3,5 uur. 28 ml 

2 De fitheidmeting duurt ongeveer 1,5 uur. 0 ml  

3 
Visite tijdens inloopperiode; u komt enkel voor het ophalen van 
standaardmaaltijden en het plaatsen van een suikermeter. 

0 ml 

4 
Voor de basistest komt u om 13:00 uur naar de Universiteit Maastricht en 
verblijft u hier een nacht. De volgende ochtend rond 08:00 uur, na het 
ontbijt, kunt u naar huis. 

142 ml 

5 
Visite tijdens inloopperiode; u komt enkel voor het ophalen van 
standaardmaaltijden en het plaatsen van een suikermeter. 

0 ml 

6 
Voor de testperiodes komt u om 21:30 uur naar de Universiteit Maastricht 
en verblijft u hier 2 nachten. De ochtend na de 2e nacht, kunt u rond 08:00 
uur, na het ontbijt, naar huis. 

184 ml 

7 
Visite tijdens inloopperiode; u komt enkel voor het ophalen van 
standaardmaaltijden en het plaatsen van een suikermeter. 

0 ml 

8 
Voor de testperiodes komt u om 21:30 uur naar de Universiteit Maastricht 
en verblijft u hier 2 nachten. De ochtend na de 2e nacht, kunt u rond 08:00 
uur, na het ontbijt, naar huis. 

184 ml 

 

 

5. Welke afspraken maken we met u?  
We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende afspraken met u: 
• U volgt de instructies van de onderzoeker over het slaap- en eetpatroon dat u thuis volgt 

voorafgaand aan de testperiodes. 
• U doet tijdens dit onderzoek niet ook nog mee aan een ander medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. 
• U komt naar iedere afspraak. 

• U doneert geen bloed bij de bloedbank gedurende de onderzoeksperiode, incl. drie maanden vóór 
en na de start van het onderzoek 

• U verandert tussen de onderzoeksperiodes door niet van leefstijlgewoontes; concreet betekent dit 
dat u uw normale bewegings- en slaappatroon aanhoudt en dat u probeert niet aan te komen of af 
te vallen 

• U neemt contact op met de onderzoeker in de volgende situaties:  
o U wilt andere medicijnen gaan gebruiken. Ook als dit homeopathische middelen zijn, 

natuurgeneesmiddelen, vitaminen of geneesmiddelen van de drogist.  
o U wordt in een ziekenhuis opgenomen of behandeld. 



    Proefpersoneninformatie TIM onderzoek 

NL78628.068.21 – versie 3 – december 2021  pagina 6 van 19 

o U krijgt plotseling problemen met uw gezondheid. 
o U wilt niet meer meedoen met het onderzoek. 
o Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert.  

6. Van welke bijwerkingen, nadelige effecten of ongemakken kunt u last krijgen?  
U zult voor het onderzoek driemaal een intensieve fietstraining uitvoeren, wat vergelijkbaar is met een 
intensieve sportsessie. Net als bij een intensieve sportsessie is er een kleine kans dat u zich wellicht niet 
lekker gaat voelen. Wanneer dit gebeurt wordt de training gestopt en indien nodig wordt er medische hulp 
ingeschakeld. Bij de bloedafnames bestaat er een (erg kleine) kans op een ontsteking op de plaats waar 
het infuusnaaldje is ingebracht. Indien u hier veel last van krijgt of koorts krijgt, dient u contact op te 
nemen met de onderzoeker of met uw huisarts. Daarnaast bestaat er een kleine kans dat er 
bloedarmoede ontstaat door het veelvuldig afnemen van bloed. Om deze kans zoveel mogelijk te 
beperken, bepalen we uw hemoglobine tijdens het geschiktheidsonderzoek. Om dezelfde reden is het niet 
toegestaan om bloed te geven bij de bloedbank tijdens de studie of in de 3 maanden voor aanvang van de 
studie.  

 

7. Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek? 
Meedoen aan het onderzoek kan voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we ze op een rij. Denk 
hier goed over na, en praat erover met anderen. Als u meedoet aan dit onderzoek betekent het niet dat 
uw risico op suikerziekte verlaagt. Maar met uw deelname helpt u de onderzoekers om meer inzicht te 
krijgen in de preventie en behandeling van diabetes type 2. Verder krijgt u meer inzicht in uw algemene 
gezondheid (bloedsuiker, fitheid). Na afloop van het onderzoek kunnen we u de resultaten van het 
onderzoek aanbieden. U kunt deze resultaten bespreken met uw huisarts om inzicht te krijgen in uw 
algemene gezondheid; de onderzoekers zelf zijn niet bevoegd om op basis van de onderzoeksresultaten 
uitspraken te doen over uw gezondheidstoestand. 

Meedoen aan het onderzoek kan deze nadelen hebben: 
- U kunt last hebben van de metingen tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld: bloedafname kan wat pijn 

doen. Of u kunt daardoor een bloeduitstorting krijgen.  
- Meedoen aan het onderzoek kost u extra tijd. 
- U moet zich houden aan de afspraken die horen bij het onderzoek.  

Wat zijn de mogelijke ongemakken van metingen tijdens het onderzoek?  

- Bodpod: We meten uw lichaamssamenstelling in een soort eivormige capsule. Deze capsule 
wordt gesloten tijdens de meting, maar via een raam kijkt u naar buiten en houdt u contact met de 
onderzoeker. Voor mensen die angstig worden van kleine ruimtes kan dit belastend zijn.   

- Maximale fietstest: We meten uw fitheid met een maximale fietstest. Deze test vraagt een zware 
lichamelijke inspanning van u. Door sommige mensen kan dit als belastend worden ervaren. 

- Tijdinvestering: Deelname aan het onderzoek kost tijd. U moet meerdere keren naar de 
Universiteit Maastricht komen voor metingen en u blijft in totaal 5 nachten slapen verspreid over 3 
visites .  

- Respiratie kamer: We doen een ‘respiratie kamer’ meting waarmee we u energiegebruik meten. U 
verblijft dan gedurende de basisperiode 1 nacht en gedurende de twee testperiodes telkens 2 
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nachten in deze speciale kamer van 14 m2 waar u tevens slaapt. Voor mensen die angstig worden 
van kleine ruimtes kan dit belastend zijn. Indien u twijfelt, kunnen we tijdens het 
geschiktheidsonderzoek kijken hoe u de ruimte ervaart. 

- De fietstraining in de respiratiekamer kan als zware lichamelijke inspanning worden ervaren. 
Mogelijk zult u spierpijn krijgen en het kan voorkomen dat u zich na de inspanning niet lekker 
voelt. 

- Leefstijlregime: Zeven dagen voorafgaand aan iedere studiedag houdt u vaste tijden aan waarop 
u opstaat en gaat slapen en waarop u uw maaltijden nuttigt. Daarnaast houdt u in een dagboekje 
bij wat u wanneer eet en wanneer u opstaat en gaat slapen. U wordt ook verzocht tijdens deze 7 
dagen geen cafeïne of alcohol te nuttigen. Deze leefstijlwijze kan enige inspanning van u 
vereisen. 

Wilt u niet meedoen?  
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Niet willen deelnemen aan het onderzoek brengt geen 
enkele consequenties met zich mee en u kunt te allen tijde, zonder opgaaf van reden, besluiten te 
stoppen met het onderzoek. We verzoeken u wel de onderzoeker hiervan op de hoogte te brengen.  

8. Wanneer stopt het onderzoek? 

In deze situaties stopt voor u het onderzoek: 

• Alle onderzoeken zijn volgens het schema afgerond.  
• U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de 

onderzoeker. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. De onderzoeker wil voor uw veiligheid 
wellicht nog een of meer controles afspreken.  

• De onderzoeker vindt het beter dat u met het onderzoekt stopt. De onderzoeker kan u nog wel 
uitnodigen voor een nacontrole. 

• Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen: 
o Universiteit Maastricht 
o de overheid, of 
o de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt. 

Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 
De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal die tot het moment van stoppen zijn 
verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Geef dit door aan de 
onderzoeker.  

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

9. Wat gebeurt er na het onderzoek? 

Krijgt u de resultaten van het onderzoek? 
Na afloop van het onderzoek, wanneer alle deelnemers klaar zijn, laat de onderzoeker u weten wat de 
belangrijkste uitkomsten zijn van het onderzoek. Wilt u dit niet weten? Zeg dat dan tegen de onderzoeker. 
Hij zal het u dan niet vertellen. 

10. Wat doen we met uw gegevens en lichaamsmateriaal? 
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Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw lichaamsmateriaal te verzamelen, 
gebruiken en bewaren.  

Welke gegevens bewaren we? 
We bewaren deze gegevens  
- uw naam 
- uw geslacht  
- uw adres 
- uw geboortedatum 
- gegevens over uw gezondheid 
- (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen 

Welk lichaamsmateriaal bewaren we? 
We bewaren buisjes bloed.  

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 
We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens en uw lichaamsmateriaal om de vragen van dit 
onderzoek te kunnen beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.  

Hoe beschermen we uw privacy? 
Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Op al uw 
gegevens  en lichaamsmateriaal zetten we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een 
beveiligde plek in de Universiteit Maastricht. Als we uw gegevens en lichaamsmateriaal verwerken, 
gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand 
terughalen dat het over u ging. 

Wie kunnen uw gegevens zien? 
Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn 
mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. Deze 
personen kunnen bij uw gegevens komen: 

• Een controleur die door de Universiteit Maastricht is ingehuurd.  
Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  

Hoelang bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We bewaren uw gegevens en lichaamsmateriaal in de Universiteit Maastricht. Het wordt 15 jaar bewaard 
om daarop in de loop van dit onderzoek nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met 
dit onderzoek. Zodra dit niet meer nodig is, vernietigen we uw lichaamsmateriaal.  

Mogen we uw gegevens en lichaamsmateriaal gebruiken voor ander onderzoek? 
Uw gegevens en uw (overgebleven) lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van 
belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stofwisseling. In het 
toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u hier geen toestemming voor? Dan kunt u 
nog steeds meedoen met dit onderzoek.  

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 
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verlopen willen we uw toestemming vragen om uw gegevens toe te voegen aan een deelnemerslijst. 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 deelnemerslijst staat, kunnen onderzoekers 
van deze vakgroep u makkelijker benaderen voor andere onderzoeken die mogelijk interessant voor u 
zijn. De beheerder van de deelnemerslijst kan op verzoek van de onderzoeker een lijst van potentiële 
kandidaten voor nieuwe studies overhandigen aan de onderzoeker, die u dan kan benaderen voor een 
onderzoek. 

U kunt in het toestemmingsformulier aangeven of u wel/niet toegevoegd wilt worden aan deze 
deelnemerslijst. U kunt ook besluiten om sommige gegevens niet te laten toevoegen. Tevens kunt u 
aangeven of u (tijdelijk) geen informatie over de lopende onderzoeken wilt ontvangen. U kunt te allen tijde 
uw gegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit de deelnemerslijst 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 deelnemerslijst staan terwijl u dit niet meer wilt, zal er jaarlijks 
aan u gevraagd worden of uw gegevens in de deelnemerslijst 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 deelnemerslijst kunt u deze stellen aan de betrokken onderzoeker(s) of een van de 
beheerders van de deelnemerslijst. Hun contactgegevens staan vermeld in bijlage A. 

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 en of verder onderzoek nodig is. De kosten hiervan vallen onder de voorwaarden van uw 
eigen verzekering. U geeft met het formulier toestemming voor het informeren van uw huisarts of 
specialist, deze toestemming is een vereiste voor deelname aan het onderzoek.  

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het 
gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, 
en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens 
nog wel gebruiken. Voor uw lichaamsmateriaal geldt dat de onderzoekers dit vernietigen nadat u uw 
toestemming intrekt. Maar zijn er dan al metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de 
onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.  

Wilt u meer weten over uw privacy? 
Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   
Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? 
Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Voor uw onderzoek is dat:  

o Maastricht University. Zie Bijlage A voor contactgegevens.  
o 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 
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de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling Universiteit Maastricht 
(zie Bijlage A) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te 
bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris Gegevensbescherming van de 
Universiteit Maastricht gaan. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?  
Op de volgende website(s) vindt u meer informatie over het onderzoek: www.ClinicalTrials.gov via het 
nummer NCT05073068 en/of www.clinicaltrialsregister.eu.  

11. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek? 
Meedoen aan het onderzoek kost u niets. Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een 
onkostenvergoeding van €400,-. Daarnaast krijgt u een vergoeding van de reiskosten. Stopt u vóórdat het 
onderzoek is afgelopen? Dan krijgt u een lagere vergoeding.  

12. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek? 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering betaalt voor 
schade door het onderzoek. Maar niet voor alle schade. In bijlage B vindt u meer informatie over de 
verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden. 

13. Heeft u vragen? 
Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan de onderzoeker. Wilt u advies van iemand die er geen 
belang bij heeft? Neem dan contact op met Dr. Martijn Brouwers (zie bijlage A). Hij weet veel over het 
onderzoek, maar werkt niet mee aan dit onderzoek.  

Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u dit liever niet? 
Ga dan naar klachtencommissie van de Faculty Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de 
universiteit van Maastricht. In bijlage A staat waar u die kunt vinden.  

14. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 
U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Daarna vertelt u de onderzoeker of u de informatie 
begrijpt en of u wel of niet wilt meedoen. Wilt u meedoen? Dan vult u het toestemmingsformulier in dat u 
bij deze informatiebrief vindt. U en de onderzoeker krijgen allebei een getekende versie van deze 
toestemmingsverklaring. 

Dank voor uw tijd. 

15. Bijlagen bij deze informatie 
A.  Contactgegevens 
B.  Informatie over de verzekering  
C.  Overzicht en beschrijving metingen  
D. Toestemmingsformulier proefpersoon 
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Bijlage A: Contactgegevens 

Verwerking persoonsgegevens (Universiteit Maastricht) 
E-mail:  privacy@maastrichtuniversity.nl   
 
Beheerder deelnemerslijst: 
Yvonne Bruls 
Universiteitssingel 60, kamer M1.03 
6202 AZ Maastricht 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
Telefoon: 06-40 60 56 22 
E-mail: proefpersoon@dmrg.nl  
 
Coordinerend hoofdonderzoeker 
Dr. Joris Hoeks 
Maastricht University 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
Telefoon: 043 3881507 
E-mail: j.hoeks@maastrichtuniversity.nl 
 
Uitvoerende onderzoekers 

Drs. Charlotte Andriessen 
Universiteitssingel 50, kamer H0.356 
6229 ER Maastricht 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
Telefoon: 043 38 85 819 
E-mail: c.andriessen@maastrichtuniversity.nl 

Drs. Daniel Doligkeit 
Universiteitssingel 50 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
E-mail:d.doligkeit@maastrichtuniversity.nl 

Drs. Marit Kotte 
Universiteitssingel 50 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
E-mail:m.kotte@maastrichtuniversity.nl 

Onafhankelijke arts  
Martijn Brouwers 
P. Debyelaan 25 
6229 HX Maastricht 
Telefoon: 043-3877019 
E-mail: mcgj.brouwers@mumc.nl 
 

Informatie gegevensbescherming (Universiteit Maastricht) 

Functionaris gegevensbescherming van de Universiteit Maastricht is te bereiken via telefoonnummer 043 

3883010 of e-mail fg@maastrichtuniversity.nl.  

 
Klachtencommissie 
 
E-mail: complaintsservicepoint@maastrichtuniversity.nl 

Tel: 0031 43 388 5212 
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Bijlage B: Informatie over de verzekering 

MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING 

voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 

Titel: Kan het tijdstip van lichaamsbeweging de 24-uurs stofwisseling van volwassenen met prediabetes 
verbeteren? 

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 
schadetijdens 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 verzekering biedt een dekking van ten minste € 650.000 per proefpersoon en ten minste €5.000.000 
voor het hele onderzoek (en ten minste € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van de UM). De 
verzekering dekt de volgende schade niet: 

• schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als het 
risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was; 

• schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had 
meegedaan; 

• schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 
• schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of uw 

nakomelingen; 
• schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden 
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Bijlage C: Overzicht en beschrijving metingen 

 Dag Test/procedure Duur 
Geschiktheids- 
onderzoek 

1 - Orale glucose tolerantie test (OGTT) 
- (medische) vragenlijsten 
- Hartfilmpje (ECG) 
- Gewicht en lengte 
- Bloeddruk 

3,5 uur 

Fitheidsmeting 1 - Maximale inspanningstest / fietstest 
- Lichaamssamenstelling (BodPod) 
- Uitleg fietstraining 

1,5 uur 

Ophalen materialen 1 Afhankelijk van de planning zult u of tijdens de 
fitheidsmeting of op een later moment de suikermeter 
geplaatst krijgen en de onderzoeksmaterialen ophalen:  
- Dagboekjes 
- Sporthorloge 

15 minuten 

Inloopperiode 1 1 t/m 
7 

- Slapen 22:30 – 07:30 uur 
- Geen cafeïne of alcohol 
- Regelmatig eetpatroon 
- Slaap- en eetdagboekjes 
- Sporthorloge dragen 

- 

5 t/m 
7 

- Standaard maaltijden  
- Geen zware lichamelijke inspanning 
- Suikermeter dragen 

- 

Basistest 1 - 14:00 uur aankomst 
- Infuus voor bloedafnames gedurende avond en nacht 
- Kerntemperatuurpil 
- Verblijf respiratiekamer 
- Balanstest met speciale inlegzooltjes 

10 uur 

2 - bloedafnames 
- ontbijt 
- 08:00 uur vertrek 

8 uur 

Ophalen materialen 1 Afhankelijk van de planning zult u of tijdens de 
fitheidsmeting of op een later moment de 
onderzoeksmaterialen ophalen:  
- Dagboekjes 
- Sporthorloge 
- Suikermeter 

15 minuten 

Inloopperiode 2  Zie inloopperiode 1  
Testperiode 1 1 - 21:30 uur aankomst 

-Verblijf respiratiekamer 
- 22:30 uur slapen 

2,5 uur 

2 - 06:30 ontwaken 
- Infuus voor bloedafnames gedurende dag en nacht 
- Kerntemperatuurpil 
- 24 uur urine verzamelen 
- fietstrainingssessie om 09:00 uur OF om 17:00 uur 

24 uur 
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3 - bloedafnames 
- ontbijt 
- 08:00 uur vertrek 

8 uur 

4 t/m 
10 

- De suikermeter die tijdens de inloopperiode wordt 
aangebracht, draagt u t/m 7 dagen na testperiode. 

 

Terugbrengen 
materialen 

1 Nadat de metingen zijn afgelopen, stuurt  u de 
onderzoeksmaterialen via de post terug: 
- Suikermeter 
- Sporthorloge  

 

Tussenperiode 4-6 
weken 

Voor minstens 4 en maximaal 6 weken zijn er geen 
metingen. U kunt uw eigen eet- en slaappatroon 
aanhouden 

 

Ophalen materialen 1 Afhankelijk van de planning zult u of tijdens de 
fitheidsmeting of op een later moment de 
onderzoeksmaterialen ophalen:  
- Dagboekjes 
- Sporthorloge 
- Suikermeter 

15 minuten 

Inloopperiode 3  Zie inloopperiode 1  
Testperiode 1  Zie testperiode 1  
Afsluiting 1 Nadat alle metingen zijn afgelopen, stuurt u de 

onderzoeksmaterialen via de post terug: 
- Suikermeter 
- Sporthorloge 

 

 

Bloedruk en hartslag 

Bloeddruk en hartslag zullen worden gemeten met behulp van een 
bloeddrukmeter. Voor deze meting wordt een opblaasbare band 
rondom uw niet dominante bovenarm geplaatst. Deze band zal 
worden opgeblazen, wat een knellend gevoel kan geven, en 
vervolgens langzaam worden leeggelaten. Dit zal in totaal 3x 
gebeuren om een accuraat beeld te krijgen van uw hartslag en 
bloeddruk. 

ECG 

Tijdens het geschiktheidsonderzoek wordt een ECG, oftewel 
hartfilmpje, gemaakt. Hiervoor krijgt u 12 elektroden op de huid 
geplakt. Die elektroden kunnen het elektrische signaal van het hart 
opvangen. Standaard worden deze elektroden met stickers op de 
polsen, enkels en borst bevestigd. Ze worden met het ECG-
apparaat verbonden.  

Het ECG-apparaat geeft de elektrische activiteit van het hart in een 
grafiek weer. Voor een eenvoudig hartfilmpje zijn de elektroden op de polsen en enkels al voldoende. 
Tijdens het onderzoek moet je stil blijven liggen om geen verstoringen in het filmpje te krijgen. 

Bloedafnames middels infuus 
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In dit onderzoeken wordt meerdere malen bloed afgenomen. Hiervoor plaatsen wij een infuus in de 
elleboogplooi. Een infuus bestaat uit een naald met daarin een heel klein plastic buisje. De naald wordt in 
uw arm geprikt. Als de naald er weer uitgehaald wordt, blijft het plastic buisje in de ader zitten. Daar wordt 
een kraantje en eventueel een slangetje aan vastgemaakt. Het bloed kan zo via het infuusslangetje 
worden afgenomen.  

Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) 

U krijgt een suikerdrankje te drinken. Hierna wordt er 2 uur lang op meerdere tijdspunten bloed bij u 
afgenomen. Aan de hand van de glucose en insuline waardes in het bloed wordt er bepaald of u wellicht 
verhoogd risico heeft op de type 2 diabetes.  

Lichaamssamenstelling gemeten met BodPod 
Uw lichaamssamenstelling en vetpercentage wordt gemeten met 

behulp van de BodPod. De BodPod is een cabine waarin u plaatsneemt 

zoals op de afbeelding weergegeven. Hij meet dan kort (3 minuten) het 

volume van uw lichaam. In combinatie met uw gewicht kan dan de 

lichaamssamenstelling berekend worden. 

Maximale fietstest  

Met dit onderzoek kunnen we een indruk krijgen van uw fitheid 
(conditie). U wordt gevraagd op een fiets 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).  

Training op de fietsergometer 

Voor de training maken we gebruik van dezelfde fietsergometer als tijdens de maximale fietstest. Tijdens 
de maximale fietstest wordt bepaald tegen welke maximale weerstand u kunt fietsen. Tijdens de training 
laten we u eerst 5 minuten op 30% van deze maximale weerstand fietsen om op te warmen. Daarna zult u 
2 minuten op 80% van de maximale weerstand fietsen, gewisseld met 2 minuten op 50% van de 
maximale weerstand. Deze 2 minuten zullen herhaald worden totdat u niet meer in staat bent deze 
weerstand vol te houden. Dan wordt de weerstand van 80% verlaagd naar 70%. Tijdens de training zullen 
wij uw hartslag in de gaten houden met een hartslag monitor.  

Suikermeter (Continuous Glucose Monitor)  

De meter wordt aangebracht op de arm. De meter meet elke vijftien minuten 
de hoeveelheid suiker in het weefsel in de arm. Nadat de meter is 
aangebracht wordt u verzocht niet naar de sauna te gaan met de suikermeter  
maar kunt u verder alles doen. 

 

Kerntemperatuurpil 
We meten uw kerntemperatuur door middel van een pil die u doorslikt. Dit is 

een capsule met daarin een temperatuurmeter. Deze 'pil' verlaat het lichaam 

later met de ontlasting en u kunt het gewoon doorspoelen. 
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Respiratiekamer 

U wordt gevraagd om gedurende de basistest en de testperiodes in de respiratiekamer te verblijven. De 
respiratiekamer is een afgesloten ruimte van 14 m3 waar de 
ademhalingslucht geanalyseerd wordt. Hiermee kunnen we het 
energiegebruik berekenen. In de kamer staat een bed, een wastafel, een 
toilet, een bureau, een stoel, een televisie, een radio, een telefoon en een 
computer met internetaansluiting. Douchen is niet mogelijk. Het is de 
bedoeling dat u tijdens deze periode de kamer niet verlaat. In de kamer bent 
u beperkt in u mogelijkheden; werken, studeren, lezen, TV kijken is prima 
mogelijk. Er is altijd iemand in de buurt van de respiratiekamer, en in geval 
van nood kunt u altijd naar buiten. U privacy in de kamer is gewaarborgd. 

 

 

 

 

Testdagen 

 

Basistestdag 
Voor de basistestdag verblijft u 1 nacht op de Universiteit Maastricht. Voor de basistestdag komt u om 
14:00 uur naar de universiteit. In de ochtend van de basistestdag zult u, na een eerste keer te hebben 
geplast, thuis uw verdere urine van deze dag opvangen in een container die u meekrijgt van ons 
voorafgaand aan de basistest. Deze container neemt u ook mee naar uw universiteitsbezoek. Wanneer u 
op de universiteit bent, zal er eerst een infuus worden geplaatst in de elleboogplooi voor het afnemen van 
bloed. Verder zult u een kerntemperatuurpil innemen waarmee uw lichaamstemperatuur gedurende de 
dag en nacht gemeten wordt. U zult daarna in een respiratiekamer verblijven. Dit is een afgesloten ruimte, 
vergelijkbaar met een hotelkamer, waar de ademhalingslucht geanalyseerd wordt. Hiermee kunnen we 
het energiegebruik van uw lichaam meten.   

Om 16:00 uur krijgt u een tussendoortje. Gedurende de avond zal er tussen 19:00 en 22:00 uur elk half 
uur een kleine hoeveelheid bloed bij u worden afgenomen via het infuus. Om 22:30 uur gaan de lichten uit 
en vragen wij u te gaan slapen. Tussen 23:00 en 07:00 uur zal elk uur een kleine hoeveelheid bloed 
worden afgenomen. Dit wordt gedaan via een lange infuuslijn zodat we uw slaap niet verstoren. Met het 
bloedonderzoek testen we uw bloedsuiker en de hoeveelheid insuline in het bloed. 

Mensen met (verhoogd risico op) diabetes type 2 kunnen problemen krijgen met het gevoel in hun voeten 
en benen. Daarom wordt er een korte test uitgevoerd na waarbij u na uw eerste verblijf in de 



    Proefpersoneninformatie TIM onderzoek 

NL78628.068.21 – versie 3 – december 2021  pagina 17 van 19 

respiratiekamer speciale inlegzolen draagt die trillingen kunnen afgeven. Deze inlegzolen draagt u voor 
maximaal 1,5 uur. Wij vragen u driemaal een korte balanstest te doen waarbij u 1 minuut rechtop staat 
met de ogen open, 2 minuten rust en dan 1 minuut rechtop staat met de ogen gesloten. Tussen twee 
balanstesten zullen de inlegzolen 30 minuten trillingen afgeven. U vult een korte vragenlijst over het 
gevoel dat u in uw voeten heeft.  

De volgende ochtend wordt u om 06:45 uur wakker gemaakt en vangt u de eerste ochtendurine op in de 
container die u daarna inlevert bij de onderzoeker. Na een ontbijt is de basistestdag gedaan en kunt u 
naar huis. 

Fietstraining testdagen 
Minimaal 1 week na de basistest dag zal de eerste fietstraining testdag worden gestart. In totaal zijn er 2 
testdagen van anderhalve dag en tijdens elke testdag blijft u twee nachten slapen op de Universiteit 
Maastricht. De twee testdagen zijn identiek aan elkaar en verschillen alleen in het tijdstip waarop u gaat 
fietsen. Tussen de testdagen zult u 4 tot 6 weken geen metingen ondergaan en bent u vrij uw eigen eet, 
slaap- en beweeggewoontes te bepalen. Wel vragen we u tussen de testdagen geen aanpassingen te 
doen aan uw normale leefgewoontes, dus bijvoorbeeld niet te gaan afvallen of meer/minder te gaan 
bewegen.  

Op de fietstraining testdag wordt u om 21:30 uur verwacht op de Universiteit Maastricht waar u zich kunt 
installeren in de respiratiekamer; dit is uw verblijf voor de komende ~35 uur. Vanaf 22:30 uur zullen de 
lichten uit zijn en wordt u gevraagd te gaan slapen.  

De volgende ochtend wordt u om 06:30 uur wakker gemaakt. Vervolgens zal een infuus worden geplaatst 
in de elleboogplooi voor het afnemen van bloed gedurende de testdag. Verder zult u een 
kerntemperatuurpil innemen waarmee uw lichaamstemperatuur gedurende de dag en nacht gemeten 
wordt. Om deze tijd begint de respiratiekamer meting en wordt u gevraagd de deur van de respiratiekamer 
gesloten te houden. Verder zult u de komende 24 uur urine verzamelen. 

Op de ene fietstraining testdag zult u om 09:00 uur starten met uw fietstraining. Op de andere fietstraining 
testdag zult u om 17:00 uur starten met uw training. Of u de testdagen begint met een ochtend of 
namiddag training wordt door loting bepaald. Verder zullen de metingen die gedurende de testdag worden 
gedaan hetzelfde zijn.  

U ontvangt om 08:00 uur ontbijt, om 12:00 uur lunch, om 16:00 uur een tussendoortje en om 19:00 uur 
diner. Tussen 07:00 en 19:00 uur zal elke 2 uur een kleine hoeveelheid bloed via het infuus worden 
afgenomen. Na het diner zal tussen 19:00 en 22:00 uur elk half uur bloed worden afgenomen via het 
infuus. Om 22:30 uur gaan de lichten uit en vragen wij u te gaan slapen. Tussen 23:00 en 07:00 uur zal er 
elk uur een kleine hoeveelheid bloed worden afgenomen. Dit wordt gedaan via een lange infuuslijn zodat 
u kunt doorslapen. Met het bloedonderzoek testen we onder andere hormonen die betrokken zijn bij de 
suikerhuishouding in het bloed. 

De volgende ochtend wordt u om 06:45 uur wakker gemaakt en na een ontbijt is de testdag gedaan en 
kunt u naar huis. 
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Bijlage D: Toestemmingsformulier proefpersoon  

Behorende bij TIM onderzoek: Tijdstip van lichaamsbeweging als factor om de stofwisseling van 
volwassenen met prediabetes te verbeteren door het versterken van de biologische klok.   

− Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed genoeg 
beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

− Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik 
wil stoppen. 

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts of specialist informatie te geven over 
onverwachte bevindingen uit het onderzoek die van belang zijn voor mijn gezondheid.  

− Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens en lichaamsmateriaal te verzamelen en 
gebruiken. De onderzoekers doen dit alleen om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te 
beantwoorden.  

− Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen 
inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn 
gegevens in te zien voor deze controle.  

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

Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om dit te gebruiken voor ander 
onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mijn (overgebleven) lichaamsmateriaal te bewaren om dit 
te gebruiken voor ander onderzoek over metabolisme en/of dag-nacht ritmes, 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 mij na dit onderzoek toe te voegen aan de deelnemerslijst 
van de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen zodat ik gevraagd kan 
worden ik wil meedoen met een andere onderzoeken die niet diret met het huidige 
onderzoek verband hebben. 

Ja ☐ Nee☐ 

Na afloop van dit onderzoek wil ik informatie ontvangen over mijn eigen resultaten Ja ☐ Nee☐ 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

Mijn naam is (proefpersoon): ………………………………..   
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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. 

 

 


