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Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-
wetenschappelijk onderzoek  
 
Effect van een laag vergeleken met een hoog glycemisch index/verzadigd vet 
dieet op levervet 
 

 
Inleiding 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om 
mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  
 
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees 
deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de 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’.  

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek wordt gedaan door de universiteit Maastricht. Voor dit onderzoek zijn 22 proefpersonen 
nodig welke allen in Maastricht zullen meedoen.  
 
De medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht 
University (METC azM/UM) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van 
onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  
 
Het onderzoek wordt mede gefinancierd door Unilever.  
 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om het effect van twee diëten, die verschillen in soorten suiker en 
soorten vet, op levervet te bekijken. Het ene dieet bevat weinig slechte vetten (verzadigd vet) en veel 
langzame suikers die gunstig zijn voor de bloedsuiker. Het andere dieet bevat juist meer slechte 
vetten (verzadigd vet) en snelle suikers die de bloedsuiker sneller laten stijgen. Beide diëten duren 
twee weken. Verder willen we onderzoeken waardoor het levervet verandert, dit kan bijvoorbeeld 
komen door veranderingen in de aanmaak van levervet of door veranderingen in de hoeveelheid 
levervet dat verbrand wordt.  
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3. Achtergrond van het onderzoek 
De lever is een belangrijk orgaan in ons lichaam en speelt onder andere een belangrijke rol bij de 
vetstofwisseling in het lichaam. Een verstoring van de vetstofwisseling in de lever leidt tot ophoping van vet 
in de lever. Deze ophoping van vet in de lever wordt ook wel niet-alcoholische vette lever genoemd, 
wanneer overmatig alcohol gebruik niet de oorzaak is. Een niet-alcoholische vette lever hangt samen met 
negatieve effecten op gezondheid, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en type II diabetes.  

 
Voeding kan de opslag van vet in de lever beïnvloeden. Eerdere onderzoeken laten zien dat de 
hoeveelheid vet en suiker in het dieet invloed heeft op de hoeveelheid levervet. Waar veel minder 
informatie over bekend is, is of de kwaliteit van de vetten en suikers in het dieet een belangrijke rol spelen 
in het bepalen van de hoeveelheid levervet. Een aantal studies heeft dit proberen te onderzoeken en 
gebruikten hiervoor producten zoals suikerdrankjes en snacks met grote hoeveelheden van verschillende 
soorten vet. Dit zijn echter extreme diëten die niet te vergelijken zijn met de voeding die door mensen in 
Nederland dagelijks genuttigd wordt. Daarom willen we in dit onderzoek twee diëten onderzoeken met 
verschillende soorten vet en suiker die wel overeenkomen met wat de meeste mensen frequent nuttigen, 
waardoor dit onderzoek relevanter is dan voorgaand onderzoek met extreme diëten.  
 
De twee diëten zijn als volgt: 

1. Dieet met veel langzame suikers en weinig slechte vetten.  
Langzame suikers zijn suikers die de bloedsuikerspiegel niet zo hard laten stijgen, de 
wetenschappelijk term hiervoor is ‘een lage glycemische index’. Voorbeelden van producten met 
zulke suikers zijn: volkoren rijst, bruin brood, grapefruit.  
Slechte vetten zijn verzadigde vetten. Dit dieet bevat weinig verzadigde vetten. Voorbeelden van 
producten met relatief weinig verzadigd vet zijn: vis, kip, kalkoen, olijfolie, noten. 

2. Dieet met veel snelle suikers en meer slechte vetten.  
Snelle suikers zijn suikers die de bloedsuikerspiegel snel laten stijgen, de wetenschappelijk term 
hiervoor is ‘een hoge glycemische index’. Voorbeelden van producten met zulke suikers zijn: witte 
rijst, wit brood, aardappelen, druiven, sinaasappelsap.  
Dit dieet bevat meer slechte vetten (verzadigde vetten). Voorbeelden van producten met relatief 
veel verzadigd vet zijn: gehaktballen, biefstuk, snacks, roomboter, volvette kaas. 

 
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd bij gezonde mensen met overgewicht (BMI 27-38 kg/m2) tussen de 
45-75 jaar oud. Deze doelgroep is gekozen omdat in deze groep de vet- en suikerstofwisseling verstoord 
is, waardoor ook meer kans is op het krijgen van leververvetting. Juist in deze mensen is het dus ook 
interessant om te kijken of door middel van dieet het levervet verbeterd kan worden.  

 
4. Wat meedoen inhoudt  

In dit medisch-wetenschappelijk onderzoek vragen wij 22 proefpersonen om een aantal testen te 
ondergaan. Met deze testen zal onder andere de hoeveelheid en samenstelling van het levervet, het 
glycogeen in de lever, de vetverbranding in de lever, de aanmaak van nieuwe vetten door de lever en 
de 24 uurs suikerspiegel bepaald worden.  
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De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit personen die voldoen aan de volgende criteria: 
 

- Kaukasisch, dat wil zeggen iemand die geen ouder heeft die Afrikaans of Aziatisch is.  
- Mannen en vrouwen (postmenopauzaal, dit wil zeggen niet meer menstruerend). 
- BMI  27 – 38 kg/m2 
- Geen gewichtsverlies of toename van meer dan 3 kg in de afgelopen 3 maanden.  
- Niet meer dan 2 uur sport per week.  
- Triglyceriden tussen 1.0 en 4.0 mmol/L (dit controleren we in het bloed tijdens de screening).  

 
Daarnaast kan er niet deelgenomen worden aan het onderzoek wanneer men: 
 

- Type 2 diabetes heeft 
- Een andere aandoening heeft of gehad heeft waarvan de onderzoeker of studiearts aangeeft 

dat dit niet samengaat met studiedeelname. 
- Contra-indicatie voor MRI heeft (wordt gecontroleerd tijdens de screening) 
- Meer dan 2 consumpties alcohol per dag nuttigt 
- Rookt 
- Vegetarisch, veganistisch of een voedingsintolerantie heeft 
- Medicatie gebruikt waarvan bekend is dat het effect heeft op de veiligheid of studiemetingen. 

 
Het gehele onderzoek bestaat uit een algemeen vooronderzoek (screening) van ongeveer 1 uur, 
gevolgd door twee testperiodes van 2 weken. Gedurende één testperiode volgt u een dieet met veel 
langzame suikers en weinig verzadigd vet, tijdens de andere testperiode volgt u een dieet met veel 
snelle suikers en meer verzadigd vet. De volgorde van de testperiodes word willekeurig toegewezen. 
Tussen beide testperiodes zit minimaal 4 weken waarin er geen studieactiviteiten plaatsvinden. In 
totaal (1x screening en 2 testperiodes) brengt u 7 bezoeken aan de universiteit. Het gehele onderzoek 
neemt in totaal minimaal 8 weken in beslag (afhankelijk van tijd tussen screening en eerste visite 1). 
Ter verduidelijking kunt u in de bijlage een schema vinden waarin het onderzoek is uitgewerkt (Zie 
bijlage C). 
 
Vooronderzoek (screening) 

Voor de start van het onderzoek wordt eerst een vooronderzoek uitgevoerd om uw algemene 
gezondheidstoestand te controleren. Aan de hand van de uitkomsten hiervan wordt bepaald of u deel 
kunt nemen aan de testperiodes van het onderzoek. Deelname aan de screening betekent dus niet 
automatisch deelname aan het onderzoek zelf. Voor het voorzonderzoek komt u ’s ochtends nuchter 
naar de universiteit (vanaf 22.00 u de avond voor het onderzoek niet meer eten en enkel water 
drinken). Als eerste zal de onderzoeker samen met u de toestemmingsverklaring doornemen en wordt 
u gevraagd deze te tekenen. Vervolgens zal de onderzoeker een medische vragenlijst doornemen om 
een idee te krijgen over uw leefgewoonten en persoonlijke gezondheid. Verder worden er enkele 
relevante lichaamseigenschappen (lengte, gewicht, bloeddruk, BMI (= maat om overgewicht te scoren 
die gebaseerd is op de verhouding tussen uw gewicht en uw lengte)) bepaald. Daarnaast wordt er 15 
ml bloed afgenomen voor een uitgebreid bloedonderzoek. In dit bloedonderzoek kijken we onder 



NL69685.068.19       Proefpersoneninformatie 

 

NL69685.068.19 – versie 2, 17-06-19  4 

andere naar het suikergehalte in het bloed en bestuderen we uw nier- en leverfunctie. Tijdens het 
vooronderzoek zal tevens met behulp van een korte vragenlijst worden nagegaan of het veilig voor u 
is om een MRI scan te ondergaan. De volledige screening neemt maximaal één uur in beslag. 
Wanneer uit het vooronderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, kunt u deelnemen aan de 
testperiodes.   
	
Testperiode 
Na het vooronderzoek start het eigenlijke onderzoek dat bestaat uit twee periodes van ieder 2 weken, 
waarvan u iedere periode 3 maal naar de universiteit komt voor metingen (2x een kort bezoek en 1x 
een bezoek van 1.5e dag). Het verschil tussen deze twee periodes is dat u gedurende een periode 
maaltijden eet die binnen een dieet met langzame suikers en weinig verzadigd vet passen en 
gedurende de andere periode maaltijden eet die binnen een dieet met snelle suikers en meer 
verzadigd vet passen. Voorbeelden van producten die binnen deze twee diëten passen kunt u 
terugvinden in paragraaf 3. Per periode krijgt u 4 dagmenu’s die producten bevatten die passen bij het 
dieet. Er wordt van u verwacht dat u zich tijdens beide 2-weekse dieetperiodes houdt aan deze 4 
voorgeschreven menu’s. Dit betekent dus dat u ieder menu 3 à 4 keer zult volgen tijdens de 2 week 
durende dieetperiodes. Een deel van de producten die u nodig heeft om de menu’s te volgen zullen 
aan u verstrekt worden, dit zijn de houdbare producten. We zouden u willen vragen om verse 
producten die onderdeel zijn van de menu’s zelf te kopen. U bereid zelf uw eigen maaltijden aan de 
hand van de voorgeschreven producten en menu’s. Tussen deze twee studieperiodes zullen er 
minimaal 4 weken zijn waarin er geen studieactiviteiten plaatsvinden.  
 
Visite 1 en 4 
U komt ‘s ochtends nuchter naar de universiteit (vanaf 22.00 u de avond voor het onderzoek niets 
meer eten en alleen maar water drinken). We bepalen tijdens deze visite uw lichaamsgewicht en 
meten uw lichaamssamenstelling door gebruik te maken van de zogenoemde PodPod (de BodPod 
meting vindt alleen plaats tijdens visite 1). Verder krijgt u instructies over het dieet en ontvangt u van 
ons producten die binnen het dieet passen voor de eerste dieetweek.   
 
Dieet week 1 (voor beide diëten) 
Tijdens de eerste week van het dieet wordt er van u verwacht dat u zich houdt aan de voorgeschreven 
menu’s die binnen het dieet passen. Verder vragen we u om een checklist bij te houden van alle 
voeding die u gegeten heeft.  
 
Visite 2 en 5 
U komt ‘s ochtends nuchter naar de universiteit (vanaf 22.00 u de avond voor het onderzoek niets 
meer eten en alleen maar water drinken). We bepalen uw lichaamsgewicht en evalueren de eerste 
week van het dieet. Daarnaast krijgt u verdere instructies en ontvangt u van ons producten die binnen 
het dieet passen voor de tweede dieetweek. Ten slotte wordt er tijdens deze visite een glucosesensor 
op uw bovenarm geplaatst waarmee we de rest van de week uw bloedsuikerspiegel kunnen meten.  
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Dieet week 2 (voor beide diëten) 
Tijdens de tweede week van het dieet wordt er van u verwacht dat u zich houdt aan de menu’s die 
binnen het dieet passen. Verder vragen we u om een checklist bij te houden van alle voeding die u 
gegeten heeft.  
 
Visite 3 en 6 
U komt ‘s ochtends om 7.30u nuchter naar de universiteit (vanaf 22.00 u de avond voor het onderzoek 
niets meer eten en alleen maar water drinken). Eerst wordt er een kleine hoeveel bloed afgenomen en 
wordt u gevraagd een klein beetje speeksel af te staan. Dit bloed en speeksel wordt gebruikt om te 
bepalen hoeveel nieuwe vetten er in de lever aangemaakt worden. Verder wordt er tijdens visite 3 in 
het bloed DNA onderzoek verricht, waarbij gekeken wordt naar genetische factoren die invloed 
zouden kunnen hebben op de resultaten. Als u in de toekomst in het kader van een verzekering of 
keuring de vraag voorgelegd krijgt of er bij een erfelijkheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, dan kunt 
u deze vraag met ‘nee’ beantwoorden. Vanaf 7.45u verblijft u in een repiratiekamer, waar u uw eigen 
plek heeft en gebruik kunt maken van TV en computer. U kunt uw tijdsbesteding in de kamer zelf 
invullen. Tijdens deze dag krijgt u van ons ontbijt, lunch en diner passend bij het dieet. Om 16.30u 
krijgt u van ons gelabeld water te drinken samen met de avondmaaltijd. Het gelabelde water is een 
van nature voorkomende variant van water, echter hij verschilt van het normale water omdat hij een 
extra staartje/labeltje heeft waaraan we hem kunnen herkennen. Deze vorm van water levert geen 
gezondheidsrisico op. Het voordeel van deze vorm van water is dat we aan de hand van het water 
kunnen bepalen hoeveel nieuwe vetten uw lever aanmaakt. Om 18.30 krijgt u nog een portie van het 
gelabelde water te drinken samen met een toetje. Om 20.30 uur wordt er een kleine hoeveelheid 
bloed en speeksel afgenomen. Hieruit bepalen we hoeveel van het gelabelde water in uw lichaam 
aanwezig is. Om 23.00 uur gaat het licht uit en wordt u gevraagd om te gaan slapen. In bijlage C vindt 
u meer informatie over het gelabelde water en de respiratiekamer.   
De volgende ochtend staat u om 6.00 uur op en verlaat u de respiratiekamer. Om 6.30u vindt er een 
MRI scan van de lever plaats om de hoeveelheid en soort vet en hoeveelheid glycogeen in de lever te 
bepalen. Om 8.00 uur wordt u gevraagd om een kleine hoeveelheid speeksel af te staan, wordt een 
kleine hoeveelheid bloed afgenomen om de aanmaak van nieuwe vetten in uw lever te bepalen. 
Tevens wordt gedurende 30 minuten uw energiegebruik in rust gemeten met behulp van een 
zogenaamd ventilated hood systeem (voor meer informatie zie bijlage C). Vervolgens krijgt u een 
ontbijt passend bij het dieet en zal er gedurende vier uur een aantal keren een beetje bloed 
afgenomen worden en zal het energiegebruik nog vijf maal gemeten worden (maaltijdtest). Na vier uur 
wordt tevens gevraagd om nog een keer een beetje speeksel af te staan. U ligt tijdens dit onderzoek 
gewoon op bed en kan televisie kijken. Een volledige beschrijving van de metingen en testen, vindt u 
in bijlage C.   
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5. Wat wordt er van u verwacht 
 
Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich aan de volgende afspraken houdt.  
 
 De afspraken zijn dat u: 

• zich houdt aan de diëten volgens de uitleg. 
• een afvinklijst bijhoudt van de producten die u gegeten heeft 
• nuchter komt naar de screening en de visites: niet eten of drinken (alleen water) vanaf 22:00uur de 

avond ervoor.  
• geen alcohol nuttigt gedurende de twee dagen voorafgaand aan visite 3 en 6.  
• niet sport gedurende de twee dagen voorafgaand aan visite 3 en 6. 
• afspraken voor bezoeken nakomt. 
• niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet. 

 
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

•  als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 
•  als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 
•  als uw contactgegevens wijzigen. 

 

6. Mogelijke complicaties en andere nadelige effecten/ ongemakken 
  

Metingen 

Het onderzoek kan als belastend worden ervaren vanwege de metingen die uitgevoerd worden 
(bloedafnames, MRI scans, energiegebruik metingen), de tijd die in het onderzoek geïnvesteerd moet 
worden, het volgen van de 2 diëten waarbij men zich aan de dieetinstructies moet houden. Hieronder 
worden specifiek de nadelen van het onderzoek toegelicht: 
 

§ Tijdens bloed afnames en/of het plaatsen van infusen tijdens de studie kan een blauwe plek of 
een zwelling ontstaan. Er wordt voor dit onderzoek in totaal maximaal 255 ml bloed 
afgenomen verspreid over vijf dagen. 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. Daarnaast is er een kleine kans op bloedarmoede 
door het veelvuldig afnemen van bloed. Daarom bepalen we dan ook voor de studie uw 
bloedgehalte (hemoglobine) om te voorkomen dat mensen bloedarmoede ontwikkelen. Het is 
om deze reden niet toegestaan om drie maanden voor aanvang en tijdens deze studie bloed 
te geven bij de bloedbank.  

§ MRI is een moderne en veilige onderzoekstechniek: er zijn geen schadelijke effecten bekend. 
Wel kan de scanner veel geluid maken, daarom bent u verplicht gehoorbescherming te 
dragen die wij zullen verstrekken. U mag echter niet meedoen aan dit onderzoek indien u een 
elektronisch implantaat (pacemaker, neurostimulator, insuline pomp) of metalen deeltjes 
(splinters) in het oog of de hersenen (na bijvoorbeeld een operatie) heeft. Verder duurt de 
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scan 60 minuten en gedurende deze tijd moet u stil liggen. Dit wordt door proefpersonen soms 
als belastend ervaren, met name vanwege het stil liggen. 

§ Het gelabelde water is veilig om te nuttigen in de hoeveelheden die we in deze studie 
gebruiken. Het kan zijn dat u een beetje duizelig wordt na het drinken van dit water. Dit komt 
echter niet zo vaak voor. Om de kans op duizeligheid nog verder te verlagen spreiden we de 
hoeveelheid die u drinkt in kleinere porties en neemt u dit water in samen met een maaltijd en 
mineraalwater.  

§ Tijdens de maaltijdtest moet u gedurende 5 uur op bed blijven liggen. U kunt zich op bed wel 
vrij bewegen en televisie kijken, maar bent toch beperkt in uw bewegingsvrijheid.  

§ Tijdens de “ventilated hood” meting (de meting waarbij u een plastic kap over uw hoofd krijgt) 
en uw verblijf in de respiratiekamer kan het zijn dat u zich claustrofobisch (opgesloten) voelt 
als u hier gevoelig voor bent, hier testen we op tijdens de screening. 

§ 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 zult geïnformeerd worden over zo’n 
bevinding. Indien u dit niet wenst, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek. Wij informeren 
indien nodig uw arts over de toevalsbevinding, welke daarna kan beslissen om deze bevinding 
al dan niet op te volgen. Ook de resultaten van dit onderzoek zullen aan u medegedeeld 
worden. Indien u niet wenst dat uw huisarts op de hoogte gebracht wordt of indien u zelf niet 
op de hoogte wenst gesteld te worden van de bevindingen, kunt u niet deelnemen. 

§ Het gehele onderzoek (inclusief de screeningsbezoek) neemt ongeveer 62.5 uur in beslag 
verdeeld over zeven bezoeken die plaats vinden verdeeld over vier weken (afgezien van het 
screeningsbezoek). Daarbij moet u afhankelijk van de afstand, uw reistijd optellen. 

§ U wordt gevraagd zeven keer nuchter naar de universiteit te komen (vanaf 22.00 uur tot aan 
het bezoek aan de universiteit de volgende ochtend).  

. 
 

7. Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. 
 
U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer 
kennis over de effecten van soorten vet en suiker op leververvetting en de onderliggende mechanismen. 
Het onderzoek geeft u ook een breed beeld over uw algemene gezondheid (zoals suikerwaarde in het 
bloed, lichaamsvet, en levervet). 
 
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:  

§ De extra tijd die het voor u in beslag neemt; 
o In totaal neemt het onderzoek 8 weken in beslag (twee dieetperiodes van 2 weken en 

4 weken ertussen waarin geen studieactiviteiten plaatsvinden.  
§ Extra testen; 
§ Afspraken waaraan u zich moet houden; 
§ Mogelijke ongemakken in het onderzoek. 

 
Al deze zaken zijn hiervoor onder punt  4, 5 en 6 beschreven. 
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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 mee wil doen, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te 
zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat 
moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. 
U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 
 

9.Einde van het onderzoek 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als 
• alle bezoeken zoals beschreven onder punt 4 voorbij zijn 
• u zelf kiest om te stoppen 
• de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 
• de universiteit Maastricht, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, 

besluit om het onderzoek te stoppen. 
 
Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 
 
Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het 
onderzoek. Dit gebeurt na uw deelname.  
 

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal verzameld, gebruikt en bewaard. 
Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Voor 
dit onderzoek zijn bloedmonsters nodig. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens en uw 
lichaamsmateriaal is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en 
de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw 
toestemming. 
 
Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal 
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw naam en 
andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de 
code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale 
onderzoeksinstelling. De gegevens en lichaamsmateriaal die naar de betrokken partijen (Universiteit 
Göteburg, Zweden; bloedanalyse aanmaak nieuwe vetten) worden gestuurd bevatten alleen de code, maar 
niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties 
over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  
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Toegang tot uw gegevens voor controle  
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de 
gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is 
uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: een controleur/monitor die voor 
de opdrachtgever van het onderzoek werkt of die door de opdrachtgever van het onderzoek is ingehuurd, 
nationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden 
uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  
 
Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal 
Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie bij de opdrachtgever.  
Uw lichaamsmateriaal wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het wordt bewaard om daarop in de 
loop van dit onderzoek nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek.  
 
Bewaren en gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor ander onderzoek 
Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor 
ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van levervet en onderliggende factoren. Daarvoor zullen 
uw gegevens en lichaamsmateriaal 15 jaar worden bewaard. U kunt op het toestemmingsformulier 
aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan 
het huidige onderzoek. 
 
Informatie over onverwachte bevindingen 
Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek 
maar wel voor U. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u op de hoogte worden gesteld door de 
onderzoeker. U kunt dan met uw huisarts of specialist bespreken wat er gedaan moet worden. Ook 
hiervoor geeft u toestemming.  
 
Intrekken toestemming 
U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit 
onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt 
worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  
 
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van 
de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.   
 
Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: Universiteit Maastricht, zie bijlage A voor contactgegevens. 
 
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te 
nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de 
Gegevensbescherming van de instelling te bereiken via telefoon (043 3883010) of per e-mail 
(fg@maastrichtuniversity.nl). 
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Registratie van het onderzoek 
Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke 
onderzoeken namelijk (http://www.ClinicalTrials.gov). Daarin zijn geen gegevens opgenomen die naar u 
herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de website een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek 
tonen. U vindt dit onderzoek onder NCTXXXX. 

 
11. Verzekering voor proefpersonen 

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

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

13. Vergoeding voor meedoen 
De testen in het onderzoek kosten u niets. Voor deelname aan het totale onderzoek ontvangt u een 
onkostenvergoeding van 500,- euro. Als u stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijgt u een lagere 
vergoeding uitbetaald. Voor de screening ontvangt u geen vergoeding. 
 
Daarnaast is er een reiskostenvergoeding, op basis van het openbaar vervoer of eigen vervoer, met een 
maximum van 19 cent per kilometer. 
 

14. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit 
onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. Deze weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te 
maken met dit onderzoek.  
Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw behandelend 
arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris/klachtencommissie van uw 
ziekenhuis. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 
 

15. Ondertekening toestemmingsformulier 
U heeft minimaal een week bedenktijd om deelname aan het onderzoek te overwegen. Wij vragen u 
contact op te nemen met de onderzoeker wanneer u na het lezen van de informatiebrief interesse heeft om 
deel te nemen. Wanneer we na de week bedenktijd niets gehoord hebben, zullen we zelf met u contact 
opnemen om na te vragen of u al dan niet wil deelnemen aan het onderzoek. Indien u toestemming geeft, 
zullen wij u vragen deze op de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw 
schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het 
onderzoek. Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze 
toestemmingsverklaring. 
Dank voor uw aandacht. 
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 16. Bijlagen bij deze informatie 

 
A. Contactgegevens   
B. Informatie over de verzekering   
C. Schema onderzoekshandelingen / omschrijving onderzoekshandelingen   
D. Toestemmingsformulier  
E. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’ (versie 
Maart 2017)   
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Bijlage A: contactgegevens voor Universiteit Maastricht 
 

Onderzoekersteam	

Contactgegevens	hoofdonderzoeker:	

	

Dr.	Vera	Schrauwen-Hinderling	 	

Tel:	043-3874951	
E-mail:	v.schrauwen@maastrichtuniversity.nl	

Universiteitssingel	50,	kamer	H1.340	

Capaciteitsgroep:	Voeding	en	

Bewegingswetenschappen	

Universiteit	Maastricht	

Postbus	616,	6200	MD	Maastricht	

Uitvoerend	onderzoeker:	

	

Kay	Roumans	 	 	 	 	

Tel:	043-3882124	

E-mail:	k.roumans@maastrichtuniversity.nl	

Universiteitssingel	50,	kamer	H0.366	

Capaciteitsgroep:	Voeding	en	

Bewegingswetenschappen	

Universiteit	Maastricht	

Postbus	616,	6200	MD	Maastricht	

	

Onafhankelijk	arts/deskundige	

	 Dr.	Marjolein	Smidt		

Chirurgie,	Maastricht	Universitair	Medisch	

Centrum	 	

Tel:	043	387	74	77		

	

Klachten	

	 Maastricht	UMC+	

t.a.v.	de	Klachtencommissie	

Postbus	5800	

6202	AZ	Maastricht	

	

Functionaris	voor	de	Gegevensbescherming	

Universiteit	Maastricht	 Tel:043	3883010		

e-mail	fg@maastrichtuniversity.nl	
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Bijlage B: informatie over de verzekering 
 
MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING 
voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 
 
Titel: Effect van een laag vergeleken met een hoog glycemisch index/verzadigd vet dieet op levervet 
 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Maastricht University, hierna te noemen UM, een 
verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor 
schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar 
aan de verzekeraar hebben gemeld. 
 
De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt 
gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’).  
 
Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar of schaderegelaar, of kunt u zich wenden tot 
een contactpersoon van de UM: 
 
De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: CNA Insurance Company Europe S.A. 
Adres: Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp 
Polisnummer: 10193666 
 
De schaderegelaar van het onderzoek is: 
Naam: Judith Bol, Client Coordinator 
Adres: Aon Public & Business Services & Construction, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam E-mail: 
Judith.bol@aon.nl 
Telefoonnummer: +31 (0)88 34 34 578 
 
De contactpersoon van de UM is: 
Naam: afdeling Treasury, Stefan Groenveld 
Adres: Maastricht University, Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT  
E-mail: um-verzekeringen@maastrichtuniversity.nl  
Telefoonnummer: 043-3882047  
 
De verzekering biedt een dekking van ten minste € 650.000 per proefpersoon en ten minste € 5.000.000 
voor het hele onderzoek (en ten minste € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van de UM). 
 
De verzekering dekt de volgende schade niet: 
− schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als het 
risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was; 
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− 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: Schema onderzoekshandelingen / omschrijving onderzoekshandelingen   
 

Stroomschema	onderzoek	
Visite	 Onderzoek	 Duur	 Opmerking	

screening	 	
• Medische	vragenlijst	
• MRI	checklist	
• Gewicht	en	lengte	
• Bloeddruk	
• Bloedafname	(15	ml	in	totaal)	

1	uur	 Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek	

Visite	1	
	
Kort	bezoek	(ochtend)	

• Gewicht		
• Bodpod	
• Instructies	dieet	
• Meekrijgen	van	producten	

45	min	
	
Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek	
	
	
	
	

Visite	2	
Kort	bezoek	(ochtend)	

• Gewicht		
• Instructies	dieet	
• Meekrijgen	van	producten		
• Suikermeter	

30	min	

	

	
Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek.	

	

Visite	3	
30h	bezoek	vanaf	07.30u	

• Afstaan	kleine	hoeveelheid	speeksel	(4x)	
• Bloedafnames	(120	ml	in	totaal)		
• Drinken	gelabeld	water		
• Overnachting	respiratiekamer	
• MRI	scan	lever	
• Ventilated	hood	

		

30	uur		
	
Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek.	
	
Geen	zware	inspanning	tijdens	2	voorafgaande	dagen	
	
Geen	alcohol	tijdens	2	voorafgaande	dagen	
	
Spullen	voor	overnachting	meenemen	

Kleding	zonder	metaal	meenemen	

U	krijgt	van	ons	de	maaltijden	tijdens	deze	visite	
	
Minimaal	4	weken	geen	studieactiviteiten	

Visite	4	
	
Kort	bezoek	(ochtend)	

• Gewicht		
• Instructies	dieet	

Meekrijgen	van	producten	

30	min	
	
Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek	
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Voorbeeld	van	een	MRI	scanner	

	

	

Procedure	van	de	verschillende	testen	

	 MRI	scans	
De	 hoeveelheid	 vet	 en	 glycogeen	 in	 de	 lever	 zullen	
worden	 gemeten	 met	 behulp	 van	 magnetische	
resonantie	 Imaging	 (MRI).	 Dit	 komt	 neer	 op	 het	
maken	 van	 een	 aantal	 foto’s’	 van	 uw	 organen.	 Het	
voordeel	 van	 de	MRI	 is	 dat	 	 er	 geen	 röntgenstralen	
gebruikt	 wordt	 (maar	 radiogolven),	 waardoor	 u	 dus	
niet	aan	straling	wordt	blootgesteld.	Er	zijn	een	paar	
omstandigheden	 waaronder	 u	 niet	 in	 de	 scanner	
kunt,	 zie	hiervoor	het	kopje	4	 ‘Voor-	en	nadelen	van	
het	onderzoek’.	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	 het	 vetgehalte	 en	 glycogeengehalte	 worden	 na	 een	 eerste	 serie	 foto’s	 met	
spectroscopie	de	hoeveelheid	vet	en	glycogeen	gemeten.	Tijdens	de	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.		Tijdens	de	meting	ligt	
u	met	uw	hoofd	en	buik	in	de	scanner	en	met	uw	benen	buiten	de	scanner,	dit	kan	als	claustrofobisch	
(opgesloten)	worden	ervaren	als	u	hier	gevoelig	voor	bent.	
	

Visite	5	
Kort	bezoek	(ochtend)	

• Gewicht		
• Instructies	dieet	
• Meekrijgen	van	producten		

Suikermeter	

30	min	

	

	
Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek.	
	

Visite	6	
30h	bezoek	vanaf	07.30u	

• Afstaan	kleine	hoeveelheid	speeksel	(4x)	
• Bloedafnames	(120	ml	in	totaal)		
• Drinken	gelabeld	water		
• Overnachting	respiratiekamer	
• MRI	scan	lever	
• Ventilated	hood	

		

30	uur		
	
Nuchter	vanaf	22h	de	avond	voor	het	onderzoek.	
	
Geen	zware	inspanning	tijdens	2	voorafgaande	dagen	
	
Geen	alcohol	tijdens	2	voorafgaande	dagen	
	
Spullen	voor	overnachting	meenemen	

Kleding	zonder	metaal	meenemen	

U	krijgt	van	ons	de	maaltijden	tijdens	deze	visite	



NL69685.068.19       Proefpersoneninformatie 

 

NL69685.068.19 – versie 2, 17-06-19  17 

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

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

	 Ventilated	Hood	
Het	energiegebruik	in	rust	wordt	gemeten	met	behulp	van	een	ventilated	hood	systeem	aan	de	hand	
van	de	hoeveelheid	zuurstof	 in	uw	 in-	en	uitgeademde	 lucht.	Om	energie	 te	kunnen	produceren	 is	
verbranding	van	 suikers	en	vetten	nodig.	Deze	 suikers	en	vetten	worden	doormiddel	 van	 zuurstof,	
die	u	inademt,	verbrand	en	er	komt	dan	koolstofdioxide	vrij	die	u	weer	uitademt.	Aangezien	we	de	
vetten	en	suikers	die	u	verbrand	niet	direct	kunnen	meten,	maar	wel	heel	makkelijk	kunnen	meten	
hoeveel	zuurstof	en	koolstofdioxide	u	in-	en	uitademt,	kunnen	we	toch	uitrekenen	hoeveel	vetten	en	
suikers	u	verbrand	heeft.	Deze	meting	vindt	6x	plaats	 tijdens	de	maaltijdtest.	Voor	deze	ventilated	
hood	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.	1	meting	duurt	30	minuten.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Een	voorbeeld	van	een	ventilated	hood	
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	 Maaltijdtest	

De	vet-	en	suikerstofwisseling	wordt	nuchter	en	na	een	maaltijd	gemeten.	Zo	meten	we	nuchter	en	
na	een	maaltijd	de	 verbranding	 van	 levervet	en	de	aanmaak	van	nieuwe	vetten	door	de	 lever.	Dit	
kunnen	we	uit	het	bloed	bepalen.	Daarvoor	zal	er	gedurende	4	uur	na	een	maaltijd	bloed	afgenomen	
worden	 via	 een	 infuus.	 Tevens	 zal	 er	 voor	 de	maaltijd	 en	 4	 uur	 erna	 geregeld	 uw	 energiegebruik	
gemeten	worden	met	een	ventilated	hood	en	wordt	er	twee	keer	gevraagd	of	u	een	beetje	speeksel	
af	wil	staan.	U	ligt	voor	deze	meting	op	bed	en	kunt	tv	kijken.		

	

	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
Schema	maaltijdtest	
	

	 Respiratiekamer	
De	 respiratiekamer	 is	 een	 afgesloten	 ruimte	 van	 14m3	 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.	Het	is	de	
bedoeling	 dat	 u	 tijdens	 het	 onderzoek	 de	 kamer	 niet	 verlaat,	 behalve	 op	 de	 geplande	momenten	
(zoals	een	MRI	scan).	In	de	kamer	bent	u	beperkt	in	uw	mogelijkheden;	werken,	studeren,	lezen	en	
TV	kijken	is	prima	mogelijk.	Wel	is	het	de	bedoeling	dat	u	van	23.00	tot	06.00	probeert	te	slapen.	Er	is	
altijd	iemand	in	de	buurt	van	de	respiratiekamer	en	in	geval	van	nood	kunt	u	altijd	naar	buiten.	Uw	
privacy	in	de	kamer	is	gewaarborgd.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

															Een	voorbeeld	van	een	respiratiekamer	
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Suikermeter	
Twee	 maal	 tijdens	 de	 studie	 draagt	 u	 8	 dagen	 achter	 elkaar	 een	 suikermeter.	 De	 meter	 wordt	
aangebracht	op	de	arm.	Bij	het	aanbrengen	wordt	een	kleine	flexibel	naaldje	(0,4mm	dik)	op	de	arm	
aangebracht.	De	meter	meet	gedurende	8	dagen	elke	vijftien	minuten	uw	suikerwaarden.		
	

	

 	


