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Informatie voor patiënten: 

Invloed van voeding op ziektebeloop bij patiënten 
met inflammatoire darmziekten.  

 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen u deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, genaamd “Invloed van 
voeding op ziektebeloop bij patiënten met inflammatoire darmziekten”. Dit onderzoek is goedgekeurd 
door de medische ethische commissie en is een onderdeel van het IBD Zuid Limburg biobank project. 

Wij benaderen u omdat u een chronische inflammatoire darmaandoening heeft en deelneemt aan het 
IBD Zuid Limburg biobank project. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u een beslissing neemt, is het 
belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatie brief rustig door. Bespreek het 
met partner, vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht 
bij de onderzoeker. Op bladzijde 5 en 6 vindt u de contactgegevens.  

Achtergrond van het onderzoek  
Chronische inflammatoire darmaandoeningen, ofwel IBD, zijn een groep ontstekingsziekten van de darm. 
De ziekte van Crohn (ZvC) en colitis ulcerosa (CU) zijn de twee belangrijkste ziektebeelden. De precieze 
oorzaak van deze ziektebeelden is niet bekend en er zijn grote verschillen in ernst, uitgebreidheid, 
opflakkeringen en het reageren op een ingestelde behandeling tussen verschillende patiënten.  
Bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten wordt onder andere onderzoek gedaan naar factoren die 
het ontstaan en het voorkomen van dergelijke opflakkeringen kunnen beïnvloeden. Er wordt gedacht dat 
voeding mogelijk het ziektebeloop beïnvloedt door het veranderen van de samenstelling van 
darmbacteriën. Bij patiënten zou het vermijden of juist het gebruiken van bepaalde voedingsmiddelen 
tot het verminderen van symptomen kunnen leiden. U kunt hierbij denken aan symptomen als diarree, 
bloedverlies bij de ontlasting en buikkrampen. Helaas zijn er tot nu toe onvoldoende gegevens 
beschikbaar om patiënten hierover geschikte dieetadviezen te kunnen geven.  

Tevens is het bekend dat patiënten, voornamelijk patiënten met een opvlamming van de ziekte, een 
verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van ondervoeding. Het is belangrijk dat artsen alert zijn op 
tekenen van ondervoeding en tijdig verwijzen naar een diëtiste. Er zijn meerdere parameters die 
belangrijk zijn voor een goede voedingstoestand. Wij zouden graag handvaten geven aan artsen waarop 
gelet moet worden bij IBD patiënten op de polikliniek om ondervoeding tijdig te herkennen.  

Doel van het onderzoek 
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen of voeding het ziektebeloop beïnvloedt. Bovendien willen we 
de relatie tussen de samenstelling van darmbacteriën en voedingsinname op het ziektebeloop 
onderzoeken.  
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Daarnaast willen wij inzicht krijgen in het voorkomen van ondervoeding en indien mogelijk, parameters 
ontdekken welke bij IBD patiënten op de polikliniek wijzen op ondervoeding.  

Opzet van het onderzoek 
Tot op heden is van ongeveer 600 patiënten bloed, feces en de medische gegevens opgeslagen in een 
beveiligde database. Van deze patiënten groep willen wij circa 300 patiënten uitnodigen om deel te 
nemen aan dit onderzoek.  

Vragenlijst: Voorafgaand aan uw geplande poli afspraak ontvangt u een vragenlijst waarin uw inname 
van voeding en voedingsgewoonten wordt uitgevraagd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 
30 minuten.  
Na uw poli afspraak zal de vragenlijst met een van de onderzoekmedewerkers worden doorgenomen. 
Tevens zullen er aanvullende vragen gesteld worden om inzicht te krijgen in uw voedingsgewoonten. Dit 
zal ongeveer 2 minuten duren.  
 
Opvangen van ontlasting: Vóór het bezoek aan het ziekenhuis vangt u een portie ontlasting op. 
Ontlasting wordt door de u zelf thuis opgevangen in een hiervoor bestemde pot en kan bij bezoek aan 
het ziekenhuis worden afgegeven aan de onderzoekmedewerker. In de opgevangen ontlasting zullen de 
samenstelling van de darmbacteriën en marker voor de ziekteactiviteit worden bekeken.  
U wordt gevraagd bij ieder polibezoek, gedurende 1 jaar, ontlasting mee te brengen. 

Bloed: Indien er bij u bloed wordt afgenomen voor een controle in het ziekenhuis op verzoek van de 
Maag-, Darm- en Leverarts, worden twee extra bloedbuisjes (1 x 10 ml en 1 x 8,5 ml) afgenomen. Deze 
bloedbuizen worden gebruikt voor eventuele aanvullende analyses naar ziekteactiviteit en of tekorten 
van vitamine en mineralen in het bloed.  

Lichaamsmetingen: Na uw geplande polibezoek worden enkele metingen verricht om informatie te 
verkrijgen over uw lichaamsbouw. Er zullen huidplooimetingen en omtrekmetingen worden verricht. 
Hiervoor dient u uw armen en middel te ontbloten.  

Handknijpkracht: Voor het meten van de handknijpkracht wordt u gevraagd driemaal, zo hard als u kunt, 
te knijpen in een speciaal ontwikkelde meter hiervoor.  

Bod Pod®: Om meer inzicht te krijgen in uw lichaamsbouw (o.a. spiermassa en vet massa) zouden wij 
graag een Bod Pod® meting verrichten. Een Bod Pod® is een eivormige capsule. In deze capsule kan door 
het meten van drukken uw lichaamssamenstelling worden berekend. Om deze meting precies te kunnen 
verrichten is het belangrijk dat u strakke badkleding of ondergoed draagt. In uw eigen badkleding of 
ondergoed gaat u in de capsule zitten en krijgt u van ons een badmuts op. Er zit een raam in de capsule 
zodat u de onderzoeker tijdens de metingen kunt zien. Tijdens de metingen dient u stil te zitten. Er 
worden 2 metingen gedaan achter elkaar die ieder maximaal 1 minuut duren.  
De meting wordt nuchter verricht. Dit houdt in dat u vanaf 00:00 uur, de nacht en ochtend vóór het 
onderzoek, niet mag eten, drinken of roken. Wel mag u uw gebruikelijke medicatie innemen, eventueel 
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met een slokje water. Indien u uw medicatie moet innemen in combinatie met een maaltijd moet u 
contact opnemen met de arts onderzoeker voor advies (voor gegevens zie bladzijde 6).  

Wat vragen wij van u? 
Voor het onderzoek naar ondervoeding vragen wij u om eenmalig een vragenlijst in te vullen. Dit neemt 
ongeveer 30 minuten tijd in beslag. Na uw polibezoek zouden wij eenmalig metingen willen verrichten 
om inzicht te krijgen in uw lichaamsbouw. Dit zal gecombineerd worden met een eenmalig Bod Pod® 
meting. Voor het uitvoeren van de Bod Pod® dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u vanaf 00:00 uur, 
de nacht en ochtend vóór het onderzoek, niet mag eten, drinken of roken. Wel mag u uw gebruikelijke 
medicijnen, eventueel met een klein slokje water, innemen. Indien u uw medicatie moet innemen in 
combinatie met een maaltijd moet u contact opnemen met de arts onderzoeker voor advies (gegevens 
zie bladzijde 6). De Bod Pod® metingen zullen gecombineerd worden met geplande polibezoek in de 
ochtend.  
Nadat u toestemming heeft gegeven om mee te doen met het onderzoek, zullen we ook uw medische 
gegevens opvragen zoals opgeslagen in uw medisch dossier in het ziekenhuisinformatie systeem.  

Indien u ook wilt deelnemen aan het onderzoek naar de invloed van voeding en darmbacteriën op het 
ziektebeloop, vragen wij u gedurende 1 jaar, bij ieder poli bezoek( gemiddeld 2 tot 4 keer), ontlasting in 
te leveren en bij iedere reguliere bloedcontroles voor uw maag-, darm en leverarts 2 extra bloed 
monsters (1 x 10 ml en 1 x 8,5 ml) af te staan). Het bloed en de ontlasting zullen gecodeerd worden 
ingevroren en bewaard blijven in de biobank. De biobank is een opslagfaciliteit om lichaamsmateriaal op 
een veilige wijze en voor langere periode te bewaren.  
U hoeft niet vaker of langer naar de poli te komen dan gewoonlijk. De meetmomenten van het 
onderzoek vallen samen met uw gemaakte afspraken bij uw maag-, darm- en leverarts.  
 
Voordelen, risico’s en ongemak voor u  
Deelname aan dit onderzoek lever geen direct voordeel op voor u. Wel kan dit onderzoek bijdragen om 
beter inzicht te krijgen in het ziektebeloop van inflammatoire darmziekten gerelateerd aan voeding. Voor 
de toekomst kan het onderzoek dus nuttige informatie opleveren over de ontwikkeling van 
opflakkeringen en eventuele dieetadviezen. Bovendien is het van belang dat artsen tijdig patiënten 
herkennen met ondervoeding zodat deze patiënten op tijd naar een diëtiste verwezen kunnen worden.  

Er wordt geprobeerd om eventuele risico’s en ongemakken gedurende de metingen te minimaliseren. De 
meetmomenten worden gekoppeld aan uw geplande polibezoeken.  

Voedingsvragenlijst: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.  
 
Opvangen van ontlasting: Het opvangen van ontlasting gebeurt door de u zelf. Dit is een handeling die 
geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.  

Bloed: Het verzamelen van bloed tijdens een reguliere bloedafname brengt geen nieuwe 
gezondheidsrisico’s met zich mee.  
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Lichaamsmetingen en handknijpkracht: Het verrichten van omtrek metingen, huidplooimetingen en 
handknijpkracht zijn handelingen welke geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.  

Bod Pod®: De metingen met de Bod Pod® zijn handelingen die geen gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengen. Door de relatief geringe omvang van de testkamer kan het voor mensen met claustrofobie 
een vervelend onderzoek zijn. Er zit wel een raam in de capsule zodat u de onderzoeker gedurende het 
gehele onderzoek kunt zien. Mogelijk ervaart u een kleine drukverandering op de oren wat 
ongemakkelijk kan aanvoelen. Voor het uitvoeren van de Bod Pod®dient u nuchter te zijn. Dit betekent 
dat u vanaf 00:00 uur, de nacht en ochtend voor het onderzoek, niet mag eten, drinken of roken. Wel 
mag u uw gebruikelijke medicijnen, eventueel met een klein slokje water, innemen. Indien u uw 
medicatie moet innemen in combinatie met een maaltijd moet u contact opnemen met de arts 
onderzoeker (gegevens zie bladzijde 6). 

Deelname aan het onderzoek 
U mag deelnemen als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa heeft, ouder bent dan 18 jaar en 
toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek zoals heir beschreven.  

U kunt aan zowel het onderzoek naar ondervoeding als het onderzoek naar voeding  en darmbacteriën 
deelnemen. U kunt er ook voor kiezen om enkel aan een van deze twee onderzoeken deel te nemen. Bij 
alleen het onderzoek naar ondervoeding vult u eenmalig de voedingsvragenlijst in, verzamelt u eenmalig 
ontlasting en twee buizen bloed (tijdens een bloedafname voor uw maag-, darm-, en leverarts) en 
worden de lichaamsmetingen inclusief de Bod Pod® verricht.  

Bij het onderzoek naar voeding en darmbacteriën, waarin u een jaar wordt gevolgd vult u eenmalig de 
voedingsvragenlijst in en verzameld u, tijdens ieder gepland polibezoek (gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar), 
ontlasting en 2 buizen bloed (1x8,5 ml en 1x10ml) 

U beslist zelf of u wel of niet deelneemt aan het onderzoek. U kunt uw toestemming voor deelname aan 
het onderzoek weigeren en uw gegeven toestemming op elk tijdstip zonder opgaaf van redenen 
intrekken. Uw beslissing om niet deel te nemen of om uw deelname aan het project te beëindigen zal 
geen invloed hebben voor de behandelingen, zorg en aandacht waarop u in uw ziekenhuis recht hebt.  
 
Uw privacy 
Uw gegevens en uw lichaamsmateriaal worden vertrouwelijk behandeld volgens de geldende wettelijke 
regels. Alle door ons te verzamelen gegevens zullen worden gecodeerd en worden strikt vertrouwelijk 
behandeld en 15 jaar lang bewaard (dit is een standaard termijn bij medisch wetenschappelijk 
onderzoek) en gebruikt worden voor onderzoeken behorende aan het IBD Zuid Limburg biobank project. 
Uw lichaamsmateriaal, opgeslagen in de biobank, wordt 4 jaar lang bewaard na het einde van het 
onderzoek en kunnen gebruikt worden voor analyses in lijn met dit onderzoek. Slechts voor geheel 
nieuwe analyses zal opnieuw toestemming aan u worden gevraagd.  
Uw gegevens zullen gecodeerd en bewaard worden. Gegevens die kunnen leiden naar uw identiteit, zijn 
alleen bekend bij de uitvoerende arts-onderzoeker en de onderzoekleiders. Bij de verdere verwerking 
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van de gegevens zullen enkel deze gecodeerde gegevens gebruikt worden (dus zonder persoonlijke 
gegevens), zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

Er wordt geen informatie verstrekt aan derden. De resultaten van dit onderzoek zullen worden 
gepubliceerd, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens zullen in 
publicaties niet zijn terug te vinden.  

Indien aan de hand van de basismetingen aanwijzingen worden gevonden voor ondervoeding bij u, dan  
zal dit aan uw behandelend arts worden doorgegeven, zodat indien nodig een behandeling of 
dieetadvies gegeven kan worden. 

Informatie  
U ontvangt geen informatie over de onderzoeken waarin uw gegevens en lichaamsmateriaal worden 
gebruikt. Deelnemers ontvangen ieder jaar een nieuwsbrief met daarin resultaten voortvloeiend uit het 
IBD ZL-biobank project en overige belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen naar oorzaak, diagnose 
en behandeling van IBD. 

Onafhankelijk arts 
Aan dit onderzoek is ook een onafhankelijk arts verbonden. Dit is Dr. A. van Tubergen. Zij is niet bij het 
onderzoek betrokken maar wel op de hoogte van dit onderzoek. U kunt eventueel contact opnemen 
voor onafhankelijk advies (a.vantubergen@mumc.nl of telefoonnummer 043-3876543) 

Verzekering  
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade 
als gevolg van een wetenschappelijk onderzoek. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.  

Kosten en vergoedingen  
Deelname aan het project zal geen kosten met zich meebrengen voor de deelnemer. Metingen worden 
gecombineerd met regulier ziekenhuis bezoek. Indien een meting niet kan worden gecombineerd met 
een regulier ziekenhuis bezoek, zullen reiskosten worden vergoed.  

Toestemming medisch ethische toetsingscommissie 
Het project wordt uitgevoerd met goedkeuring van de medische-ethische toetsingscommissie van het 
azM/UM. Dit is een toetsingscommissie die toetst of het project aan alle wettelijke en ethische 
voorwaarden voldoet.  

Vragen en onduidelijkheden 
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, neem dan gerust contact op met de uitvoerende 
onderzoeker of met een van de onderzoeksleiders. Dit kan uiteraard zowel voorafgaand als tijdens het 
onderzoek.  

Uitvoerend onderzoeker  
Drs. Corinne Spooren, arts-onderzoeker 
Afdeling maag-, darm- en leverziekten.  
Maastricht Unversitair Medish Centrum 

043-3881982 
e-mail: c.spooren@maastrichtuniversity.nl 

mailto:c.spooren@maastrichtuniversity.nl
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Onderzoeksleiders 
Dr. M. Pierik, maag-, darm- en leverarts 
Dr. D. Jonkers, wetenschappelijk onderzoeker 
Telefoonnummer: 043-3875021 (secretariaat 
maag-, darm- en leverziekten.  

 

 

Algemene informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, kunt u vinden in de landelijke 
informatie brochure “medisch wetenschappelijk onderzoek” die de onderzoeksmedewerker u bezorgt. 

Bijlage 
Toestemmingsverklaring 
Informatie brochure “medisch wetenschappelijk onderzoek” 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 

Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek:  
Invloed van voeding op ziektebeloop bij patiënten met inflammatoire darmziekten 
 
 
 
 
 

Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb schriftelijke informatie gelezen. Ik ben in de gelegenheid 
gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek 
voldoende kunnen nadenken. Ik weet dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik het recht heb mijn 
toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden behoef te geven. 
 
Ik stem toe met deelname aan het onderzoek, en geef hierbij tevens toestemming voor het gebruik van 
mijn medische- en onderzoeksgegevens, zoals beschreven in de informatiebrief met kenmerk “Invloed 
van voeding op ziektebeloop inflammatoire darmziekten”.  
Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Die mensen staan vermeld in de Algemene 
brochure: “medische wetenschappelijk onderzoek”. 
 
* Ik geef wel / geen (svp doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor deelname aan de 
studie naar ondervoeding bij IBD. 
 
* Ik geef wel / geen (svp doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor deelname aan de 
studie naar voeding en ziekteactiviteit bij IBD waarin mijn medische gegevens  zullen worden opgevolgd.  
 
* Ik geef wel / geen (svp doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het afnemen, bewaren 
en beschikbaar stellen van mijn gecodeerde lichaamsmateriaal voor analyses aan het IBD-ZL biobank 
project  
 
* Ik geef wel / geen (svp doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het informeren van 
mijn behandelend specialist over deelname aan het bovenbeschreven onderzoek.  
 
* Ik geef wel / geen (svp doorhalen wat niet van toepassing is) voor het bewaren van mijn 
lichaamsmateriaal na het einde van de studie en het verrichten van analyses in lijn van het onderzoek.  
 
Naam proefpersoon: 
 
Geboortedatum: 
 
Handtekening:        Datum: 
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Ondergetekende, verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel 
schriftelijk als mondeling over het bovengenoemde onderzoek is geïnformeerd. Hij/zij verklaart tevens 
dat een vroegtijdige beëindiging van de deelname door bovengenoemde persoon, van geen enkele 
invloed zal zijn op de zorg die hem of haar toekomt. 
 
Naam: 
 
Functie: 
 
Handtekening:        Datum: 


