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Informatie voor patiënten 
NL	  56000.068.16, METC162009, versie 2.0 

 

“Peppermint oil for the treatment of Irritable Bowel Syndrome: optimizing therapeutic strategies using 

targeted delivery” 

 

“Pepermuntolie voor behandeling van het Prikkelbare Darm Syndroom:  het optimaliseren van 

therapeutische strategieën door het gebruik van doelgerichte afgifte” 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u vriendelijk deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie 

titel). Dit onderzoek is opgezet door het Universitair Medisch Centrum Maastricht (MUMC+) 

en wordt uitgevoerd door artsen en onderzoekers binnen één van de volgende drie centra: 

MUMC+, Alrijne Ziekenhuis te Leiden en Gelderse Vallei te Ede. Deelname is vrijwillig. 

Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees 

deze informatiebrief rustig door en bespreek het indien gewenst met partner, vrienden of 

familie. Lees ook de Algemene brochure, waarin veel algemene informatie over medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen staat. De onderzoeker zal een week na ontvangst 

van deze informatiefolder contact met u opnemen om te vragen of u de informatie goed 

begrepen heeft, of u nog aanvullende vragen heeft en of u bereid bent deel te nemen aan dit 

wetenschappelijke onderzoek. Wilt u eerder vragen stellen? Dan kunt u terecht bij de 

onderzoeker. Op bladzijde 11 vindt u de contactgegevens. 

 

Inleiding  

Het prikkelbare darm syndroom (PDS), ook wel spastische dikke darm of spastisch colon 

genoemd, is als aandoening van het maagdarmkanaal één van de meest voorkomende 

oorzaken van langdurige buikklachten. PDS komt in ongeveer 15% van de Nederlandse 

bevolking voor. Het wordt gekenmerkt door chronisch terugkerende buikpijn en een 

veranderd ontlastingspatroon. Sommige mensen hebben last van verstopping, anderen 

hebben vooral last van diarree, weer anderen hebben last van afwisselend diarree of 

verstopping.  De onderliggende oorzaak van PDS is niet helemaal duidelijk, waardoor de 
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behandeling moeilijk is. Er zijn aanwijzingen dat pepermuntolie een gunstig effect kan 

hebben op de buikpijn. Pepermuntolie verslapt namelijk de spieren in de darmen. Ook kan 

de olie, door het remmen van de zenuwsensoren in de darm, een effect hebben op de 

darmgevoeligheid. Men denkt dat hierdoor pijnprikkels die in de darm worden opgewekt, 

geremd of afgezwakt worden. Hier is echter nog verder wetenschappelijk onderzoek naar 

nodig. Pepermuntolie is al beschikbaar voor de behandeling van PDS. Deze pepermuntolie 

capsules geven de pepermuntolie af in de dunne darm. Bijwerkingen die hierbij kunnen 

voorkomen zijn brandend maagzuur en opboeren. Om de behandeling voor PDS te 

verbeteren is de samenstelling van een al bestaande pepermunt olie aangepast. Deze 

aangepaste samenstelling (oftewel formulering) heeft als doel de pepermuntolie specifiek in 

de dikke darm af te geven. Omdat men denkt dat het probleem zich vooral in de dikke darm 

bevindt bij PDS, wordt een betere werking van deze nieuwe formulering verwacht. Ook 

worden er minder bijwerkingen verwacht. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken hoe werkzaam pepermuntolie is voor de 

behandeling van PDS en welke bijwerkingen kunnen optreden. De werking van 

pepermuntolie vergelijken we met de werking van een placebo. Een placebo is een middel 

zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. Ook wordt de effectiviteit en mogelijke bijwerkingen 

van de nieuw ontwikkelde formulering pepermuntolie vergeleken met de reeds bestaande 

formulering. De nieuwe variant pepermuntolie kan nog niet worden voorgeschreven door 

artsen buiten het onderzoek. 

 

Welke geneesmiddelen worden  onderzocht? 

Menthae piperitae aetheroleum, oftewel pepermuntolie, is een kruidengeneesmiddel dat 

sinds vele generaties gebruikt wordt ter de verlichting van lichte krampen in het maag-

darmkanaal, winderigheid en buikpijn en is al uitvoerig onderzocht op bijwerkingen en 

veiligheid. Bij dit onderzoek zullen twee samenstellingen van pepermuntolie vergeleken 

worden, namelijk een al langer bestaande formulering en een nieuw ontwikkelde formulering.  

De reeds bestaande formulering geeft de pepermuntolie vrij in de dunne darm. De nieuwe 

“colon”-formulering is ontwikkeld om de pepermunt olie specifiek in de dikke darm (het colon) 

te laten vrijkomen. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Aan dit onderzoek zullen circa 180 patiënten met PDS meedoen. Het onderzoek zal 

plaatsvinden in 3 medische centra: MUMC+ te Maastricht, Alrijne Ziekenhuis te Leiden en 

Gelderse Vallei te Ede. Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u dit via 

onderstaande contactgegevens aan de onderzoeker doorgeven. Daarna zal er een afspraak 
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worden gemaakt voor het tekenen van de toestemmingsverklaring en de medische screening 

(zie hieronder). Indien u inderdaad geschikt bent voor deelname kunt u starten met de pre-

onderzoeksperiode van 2 weken. In deze periode vragen wij u een digitaal dagboek op uw 

telefoon in te vullen (circa 5 minuten/dag). Na deze 2 weken neemt de onderzoeker 

telefonisch contact met u op en wordt er gekeken of u ook aan de laatste eisen voldoet om 

deel te nemen aan de onderzoeksperiode. In deze onderzoeksperiode zult u één van de drie 

onderzoeksmiddelen (zie ook hieronder) krijgen gedurende 8 weken. Wij vragen u 

gedurende deze 8 weken wederom een digitaal dagboek op uw telefoon in te vullen (circa 5 

min/dag). Daarnaast vragen wij u  om vooraf aan de onderzoeksperiode, na 4 en 8 weken 

onderzoek en 3 en 6 maanden na het onderzoek, een aantal aanvullende digitale 

vragenlijsten in te vullen op de computer. In totaal duurt dit ongeveer  4,5 uur (in 8 

maanden).   

Hieronder worden de afzonderlijke onderdelen van het onderzoek toegelicht. In totaal zult u 

het ziekenhuis ten minste 3 keer bezoeken. Indien gewenst, of indien de onderzoekers dit 

nodig achten, zult u het ziekenhuis vaker bezoeken. 

 

1. Medische screening – visite 1  (45 minuten) 

De screening is een vooronderzoek waarin gekeken wordt of u kunt meedoen. Voor 

deze screening moet u één keer naar het ziekenhuis komen, de visite zal ongeveer 

45 minuten duren. Bij dit medisch lichamelijk onderzoek zullen hart, longen en buik 

kort onderzocht worden. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd zal er ook een 

zwangerschapstest uitgevoerd worden (hiervoor moet u in een potje plassen). De 

screening vindt pas plaats nadat u het toestemmingsformulier heeft getekend. Van 

tevoren kunt u zelf al voor een deel nagaan of u aan de eisen voldoet, U kunt 

eventueel deelnemen als u ten minste: 

− Tussen de 18-75 jaar bent; 

− Geen pepermuntolie heeft gebruikt in de afgelopen drie maanden (thee, 

snoep, etc. is wel toegestaan); 

− Niet zwanger bent of borstvoeding geeft en niet binnenkort zwanger wilt 

worden; 

− Geen (grote) buikoperatie heeft ondergaan. 

 
  



Informatie voor patiënten | PERSUADE | Protocol NL 56000.068.16 
	  

Versie 2.0, 28.04.2016 4	  

2. Pre-onderzoeksperiode – 14 dagen 

Als u tijdens de medische screening geschikt blijkt voor het onderzoek, zal de 

onderzoeker u verder inlichten en instrueren over de pre-onderzoeksperiode. We 

vragen u om tijdens de pre-onderzoeksperiode van 14 dagen dagelijks een digitaal 

dagboek (via uw telefoon) in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten per dag. Aan de 

hand van wat u heeft ingevuld tijdens deze twee weken wordt besloten of u 

daadwerkelijk kunt deelnemen aan dit onderzoek. U kunt enkel deelnemen aan de 

onderzoeksperiode, als u in de pre-onderzoeksperiode het digitale dagboek heeft 

ingevuld. Na 14 dagen neemt de onderzoeker telefonisch contact met u op om te 

bespreken of u wel of niet kunt deelnemen aan het onderzoek. 

 

3. Onderzoeksperiode – 8 weken 

Voordat u start met de onderzoeksperiode, zal de onderzoeker u vragen om naar het 

ziekenhuis te komen (visite 2). Tijdens deze visite krijgt u verdere instructies over hoe 

de onderzoeksmiddelen ingenomen dienen te worden, hoe de vragenlijsten ingevuld 

dienen te worden en wanneer en hoe u contact dient op te nemen met de 

onderzoekers indien nodig. 

 

U gebruikt tijdens de onderzoeksperiode 8 weken lang één van de volgende 

onderzoeksmiddelen: 

• Pepermuntolie, bestaande formulering, 182 mg 

• Pepermuntolie, nieuwe colon-formulering, 182mg 

• Placebo (nep-middel) 

 

Om aan het onderzoeksmiddel te wennen, zult u de eerste week een opbouwschema 

volgen. Dit houdt in dat u op de eerste dag maar 1 capsule inneemt en dit gedurende 

de week opbouwt naar 3 capsules per dag. Daarna neemt u gedurende de 

resterende 7 weken 3 capsules per dag (een half uur voor elke grote maaltijd) in met 

een glas water. Omdat dit onderzoek een dubbelblind onderzoek is, weten zowel de 

onderzoekers als u zelf niet welk van de drie middelen u inneemt. Een derde van de 

patiënten krijgt de bestaande pepermuntolie formulering, een derde krijgt de nieuwe 

colon-formulering en een derde krijgt placebo. Loting bepaalt welke u zult krijgen. In 

geval van nood kan worden opgevraagd welke onderzoeksmiddel u krijgt. 

Tijdens de onderzoeksperiode zult u iedere dag een digitaal dagboek bijhouden (via 

uw telefoon, computer of tablet) waarin u kunt aangeven hoe vaak u ontlasting heeft, 

en wat voor soort ontlasting u heeft. Ook vragen wij u 1 keer per dag (aan het eind 

van de dag) een vraag over uw buikpijn van die dag in te vullen. Daarnaast wordt u 

dagelijks gevraagd of u bijwerkingen ervaren heeft en of u nog andere medicatie 
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heeft gebruikt naast het onderzoeksmiddel en uw eventuele vaste medicatie. Dit 

duurt per dag tussen de 3 en 10 minuten. Het is erg belangrijk voor het onderzoek dat 

u dit dagboek elke dag invult. Aan de hand van het dagboek kan later nauwkeurig 

worden gekeken of het onderzoeksmiddel effect heeft gehad. 

 

Aan het eind van iedere week wordt u gevraagd enkele aanvullende vragen in te 

vullen in het digitale dagboek en op de computer. Afhankelijk van het specifieke 

moment in de onderzoeksperiode, zijn dat meer of minder vragenlijsten. Na 4 en 8 

weken zijn dit meerdere vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan onder andere over 

buikklachten, kwaliteit van leven, werk, psychologische kenmerken etc.. Iedere twee 

weken zal de onderzoeker telefonisch contact met u opnemen. Dit is om te 

informeren hoe het met u gaat en om eventuele bijwerkingen te bespreken. 

 

Aan het eind van 8 weken, komt u nogmaals naar het ziekenhuis om het onderzoek 

te evalueren en om met de onderzoeker te bespreken hoe alles gegaan is (visite 3). 

Indien gewenst of nodig vanwege uw gezondheid, zal de onderzoeker u niet alleen 

na de onderzoeksperiode, maar ook tijdens de onderzoeksperiode in het ziekenhuis 

treffen (eventuele 4e visite). Deze aanvullende visites zijn optioneel en zijn niet voor 

iedereen nodig. Omdat de lange termijn effecten van pepermuntolie capsules nog 

onbekend zijn, mag u tot een half jaar na de onderzoeksperiode geen pepermuntolie 

capsules gebruiken.  

 

4. Follow-up periode 

3 en 6 maanden nadat de onderzoeksperiode is geëindigd, wordt u nogmaals 

gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen op de computer. Dit is om te kijken hoe het 

met u gaat nadat het gebruik van het onderzoeksmiddel gestopt is. Hiervoor hoeft u 

niet wederom naar het ziekenhuis komen. U zult hiervoor telefonisch dan wel 

elektronisch per email voor benaderd worden. 

 

Zie het figuur op de volgende pagina voor een compleet overzicht van dit onderzoek.  
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Wat wordt er van u verwacht? 

Om het onderzoek goed uit te voeren en voor uw eigen veiligheid, is het belangrijk dat u zich 

aan de volgende afspraken houdt. 

 

• Neem de onderzoeksmiddelen drie maal daags in volgens de uitleg; 

• Gebruik geen pepermuntolie bovenop het onderzoeksmiddel; 

• Gebruik ook geen pepermuntolie tijdens de periode van 6 maanden na de 

onderzoeksperiode, de follow-up periode.; 

• Vul de vragenlijsten zo compleet en waarheidsgetrouw mogelijk in; 

• Kom afspraken voor bezoeken na; 

• Neem geen deel aan andere biomedische onderzoeken; 

• Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen anticonceptie te gebruiken. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 

• Voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken dan voor de onderzoeksperiode 

met u besproken is. Ook als dat homeopathische geneesmiddelen, 

natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist zijn; 

 

Omdat dit een geneesmiddelen onderzoek is, is gebruik van sommige medicijnen 

tijdens de pre-onderzoeksperiode en de onderzoeksperiode niet toegestaan. U kunt 

hierbij denken aan bepaalde medicamenten tegen de pijn of medicamenten die het 

maag-, darmstelsel kunnen beïnvloeden. In geval van nood zijn enkele 

medicamenten wel toegestaan. Voordat u de pre-onderzoeksperiode ingaat, zal dit 

met u door een van de onderzoekers besproken worden. 

 

Neem ook contact op met de onderzoeker: 

• Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld; 

• Als u plotseling gezondheidsklachten krijgt of erg veel last heeft van bijwerkingen; 

• Als u als vrouw toch zwanger wilt worden of bent geworden; 

• Als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek; 

• Als uw contactgegevens wijzigen. 
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Welke bijwerkingen kunt u verwachten? 

De meest voorkomende bijwerkingen van pepermuntolie zijn brandend maagzuur, een 

brandend gevoel rond de anus, hoofdpijn en urine en ontlasting die met een mentholgeur. 

Een bijwerking die minder vaak voorkomt is wazig zien. Verder zijn er meldingen gemaakt 

van een branderig gevoel bij het plassen en een ontsteking van de eikel van de penis. Dit 

komt echter weinig voor. Een bijwerking die heel sporadisch voor kan komen is een 

allergische reactie met hoofdpijn, een lage hartslag, onvrijwillige aanspanning van spieren, 

een evenwichtsstoornis of huiduitslag. Voor alle bijwerkingen geldt dat ze meestal mild zijn 

en van voorbijgaande aard.  

 

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

Een mogelijk voordeel van deelname aan dit onderzoek is dat het onderzoeksmiddel uw 

buikklachten zou kunnen verminderen, maar zeker is dit niet. Verder draagt uw deelname bij 

aan het krijgen van meer kennis over de behandeling van PDS en de werking van 

pepermuntolie. Dit kan nuttig zijn voor PDS patiënten en artsen. 

Nadeel van het onderzoek kan de tijdsinvestering zijn; wij vragen u iedere dag een digitaal 

dagboek in te vullen, daarnaast vragen wij u aan het eind van iedere week aanvullende 

vragen in te vullen. In totaal kost dit circa 10 uur. Een ander nadeel is dat u 3-4 keren het 

ziekenhuis moet bezoeken in verband met het onderzoek. Daarnaast kunnen mogelijke 

bijwerkingen een nadeel zijn van deelname aan dit onderzoek. Deze bijwerkingen zijn 

toegelicht op pagina 8 en 12 van deze proefpersooninformatie.  

 

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 

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

dekt de eventuele schade als gevolg van het onderzoek. In bijlage I vindt u de verzekerde 

bedragen, de uitzonderingen en de adresgegevens van de verzekeraar.  

 

Wordt uw huisarts of behandelend specialist geïnformeerd? 

Wij sturen uw huisarts en/of behandelend specialist altijd een brief of email om te laten weten 

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

kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. 

 

Wat gebeurt er als u niet wilt meedoen? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek en deelname is geheel vrijwillig. Als u tijdens 

het onderzoek besluit niet meer mee te doen hoeft u hiervoor geen reden te geven. 
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Medisch Dossier 

Indien u toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek, vragen wij uw medische 

gegevens in het ziekenhuis en eventueel bij de huisarts op. Het gaat hierbij om uitslagen van 

eerdere maag- en/of darmonderzoeken, recente bloeduitslagen, operaties en gegevens over 

allergieën of eventuele andere aandoeningen, waarmee u bij een arts bekend bent. Dit doen 

we om een beter inzicht te krijgen in uw algemene gezondheid. Deze gegevens zullen 

gecodeerd worden verwerkt. Zie hiervoor ook het kopje “wat gebeurt er met uw gegevens?”. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

De gegevens die tijdens het onderzoek over u persoonlijk verzameld worden blijven geheim. 

Al uw gegevens zullen gecodeerd (zonder uw naam, geboortedatum en adresgegevens) 

worden opgeslagen en verwerkt. De ingevulde online vragenlijsten worden versleuteld 

opgeslagen in een gecertificeerde databaseomgeving, conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. In de uiteindelijke rapportage zullen geen gegevens staan die tot u 

herleidbaar zijn. Uw gegevens zijn alleen in te zien door de betrokken onderzoekers, en 

controlerende autoriteiten (inclusief de Inspectie voor de Gezondheidszorg, monitors, en de 

ethische commissie. In overeenstemming met de Europese Richtlijnen bent u gerechtigd 

toegang te krijgen tot deze gegevens, daarvoor moet u contact opnemen met de 

onderzoekers. 

Uw gegevens blijven in het bezit van de betrokken onderzoekers en worden gedurende 15 

jaar bewaard. De onderzoeker zal u verder vragen of u in de toekomst mag worden 

benaderd voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

Is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? 

U zult een vergoeding ontvangen van €150 voor uw deelname aan het gehele onderzoek. 

Daarnaast worden uw reiskosten vergoed Als u tijdens de screening ongeschikt blijkt voor 

deelname, worden uw reiskosten vergoed. Als u na de pre-onderzoeksperiode ongeschikt 

blijkt voor deelname, krijgt u naast reiskosten €12,50 vergoed. De vergoeding wordt 

overgemaakt naar uw bankrekening. Reiskosten zijn € 0,19 cent per kilometer, met een 

maximum afstand van 100km. 

 

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

De Medisch Ethische Toetsingscommissie Commissie, METC azM/UM heeft dit onderzoek 

goedgekeurd. U heeft recht op inzage in de brieven van de Medisch Ethische Commissie 

waarin zij haar goedkeuring verleent.  
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Wat moet u doen als u wilt deelnemen? 

Indien u na het lezen van deze informatie besluit te willen deelnemen aan het onderzoek, 

kunt u contact opnemen met de onderzoekers via onderstaande contactgegevens. Indien u 

akkoord gaat, wordt er een afspraak gemaakt voor het tekenen van de 

toestemmingsverklaring en de medische screening. Door het tekenen van de 

toestemmingsverklaring (informed consent) geeft u aan dat u vrijwillig aan dit onderzoek 

deelneemt, dat u over het onderzoek bent ingelicht en dat u de bedoeling van het onderzoek 

heeft begrepen. Verder geeft u toestemming om eventuele toevalsbevindingen te melden 

aan u en aan uw huisarts. Indien u niet ingelicht wilt worden over eventuele 

toevalsbevindingen kunt u helaas niet deelnemen. Het tekenen verplicht u verder tot niets. U 

mag op ieder moment met dit onderzoek stoppen zonder dat u daar een reden voor hoeft te 

geven.  

 

Wilt u verder nog iets weten? 

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u telefonisch of per 

email contact opnemen met de uitvoerend arts-onderzoeker Zsa Zsa Weerts (zie 

contactgegevens).  

Tot slot willen wij u wijzen op de landelijke brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Algemene informatie voor de proefpersoon’ die de onderzoeker u zal overhandigen. Deze 

brochure is uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport en 

geeft u algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

 

Onafhankelijk arts 

Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht 

bij een onafhankelijke arts: Dokter R. Henry. U kunt hem bereiken via onderstaande 

contactgegevens. 

 

Bijlagen: 

I:  Lijst zeldzame bijwerkingen 

II:  Verzekeringstekst 

III:  Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ 

IIV: Toestemmingsverklaring
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CONTACTGEGEVENS ONDERZOEKERS 

 

Aanmelden en ontvangen informatie 

Email: persuade-intmed@maastrichtuniversity.nl 

Tel: 046 433 8824 

 

Uitvoerend onderzoekers 

Drs. Z. Weerts 

Dr. D. Keszthelyi 

Afdeling Maag-, darm-, leverziekten 

Maastricht Universitair Medisch Centrum 

Tel: 043 388 2284 

 

Dr. C. Clemens 

Afdeling Maag-, darm-, leverziekten 

Alrijne Ziekenhuis te Leiden 

Tel: 071 517 8178 

 

Prof. Dr. B. Witteman 

Afdeling Maag-, darm-, leverziekten 

Gelderse Vallei te Ede 

Tel: 017 748 5186 

 

Onderzoeksleider 

Prof. Dr. A.A.M. Masclee 

Afdeling Maag-, darm-, leverziekten 

Maastricht Universitair Medisch Centrum 

Tel: 043 387 5021 

 

Onafhankelijk arts 

Dr. R.M.A. Henry 

Afdeling Interne Geneeskunde 

Maastricht Universitair Medisch Centrum 

Tel: 043 387 1562
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Bijlage I: Zeldzame bijwerkingen 
Bijwerking Frequentie 

Bijwerking Frequentie 

Immuunsysteemaandoeningen: 

- Allergische reacties1  

 

Niet bekend 

Zenuwstelselaandoeningen: 

- Hoofdpijn  

 

Vaak 

Oogaandoeningen: 

- Wazig zien  

 

Soms 

Maag-darmstelselaandoeningen: 

- Brandend maagzuur, brandend gevoel 

rondom de anus, droge mond 

- Misselijkheid en braken, 

abnormale geur van ontlasting2 

 

Vaak 

 

 

Niet bekend 

Huid- en onderhuidaandoeningen: 

- Ontsteking van de eikel van de penis  

 

Niet bekend 

Nier- en urinewegaandoeningen: 

- Abnormale geur van de urine2  

- Pijn of ongemak bij het plassen 

 

Niet bekend  

Niet bekend 

 

1 Er zijn meldingen van allergische reacties op menthol, met hoofdpijn, een lage hartslag, 

onvrijwillige aanspanning van spieren, een coördinatiestoornis, ernstige acute allergische 

reactie en huiduitslag. 

2 Ontlasting of urine met een mentholgeur. 
 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 

De volgende bijwerkingen kunnen optreden: 

• Er zijn meldingen van urine en ontlasting met een mentholgeur, pijn of ongemak bij het 

plassen en ontsteking van de eikel van de penis. 

• Er zijn meldingen van allergische reacties op menthol, met hoofdpijn, een lage hartslag,  

onvrijwillige spieraanspanningen, coördinatiestoornissen, ernstige acute allergische 

reacties en huiduitslag. 

• Er zijn meldingen van brandend maagzuur, een brandend gevoel rond de anus, wazig 

zien, misselijkheid en braken. 
 

In de meeste gevallen is de frequentie niet bekend. 
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INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING 
Maastricht University (UM) is opdrachtgever  
 
MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING  
voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 
 
Titel: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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).  
 
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. 
 

  

Peppermint Oil for the treatment of Irritable Bowel Syndrome: optimizing therapeutic strategies 
using targeted delivery 
 

 


