
Version number: 4.2 (11-05-2016)  1 of 11 
 

 

Proefpersoon informatie Maastricht IBS Cohort 

voor patiënten  

“Maastricht IBS Cohort”, MEC 08-2-066. 

 
Titel van het onderzoek 
“Maastricht IBS Cohort: Fenotypische en genotypische kenmerken van patiënten met 

Prikkelbare Darm Syndroom.” 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie 

titel). U beslist zelf of u wilt meedoen. 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. Daar 

staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 

De onderzoeker zal een week na ontvangst van deze informatiefolder telefonisch contact 

met u opnemen om u 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. 

 
Inleiding 
Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel spastische dikke darm of spastisch colon 

genoemd, is een van de meest voorkomende oorzaken van langdurige buikklachten. De 

klachten van PDS verschillen van persoon tot persoon, en zelfs per persoon kunnen de 

klachten van dag tot dag verschillen. De meest kenmerkende verschijnselen van PDS zijn 

een zeurende, krampende of stekende pijn in de buik, al dan niet in combinatie met 

aandrang om naar het toilet te gaan. PDS gaat samen met een afwijkend ontlastingpatroon. 

Sommige mensen hebben last van verstopping, anderen hebben vooral last van diarree, 

weer anderen hebben last van afwisselend diarree of verstopping. Veel voorkomende 

andere klachten zijn gasvorming en een opgeblazen gevoel.  

Er bestaat momenteel nog geen goede verklaring voor de klachten van het prikkelbare darm 

syndroom. Soms lijken de klachten te ontstaan na een eerdere darminfectie of bij een 

periode van grote spanning. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bepaalde factoren 

samenhangen met PDS waaronder: erfelijke factoren, bewegingsstoornissen in het 
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maagdarmkanaal, voeding, psychosociale factoren, een verhoogde doorlaatbaarheid van de 

darm, een verhoogde darmgevoeligheid, een lichte graad van ontsteking in de darm, een 

overmatige soepelheid van de gewrichten en veranderde darmbacteriën. Darmbacteriën 

spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van het afweersysteem en de doorlaatbaarheid 

van de darm. Bij patiënten met PDS lijkt de samenstelling van darmbacteriën anders te zijn. 

Daarnaast hebben mensen met PDS vaak last van een verhoogde gevoeligheid van de 

darm (oftewel een lagere pijndrempel).  

 

Doel van het onderzoek 

Middels dit onderzoek willen we gegevens verzamelen van patiënten met PDS om mogelijke 

erfelijke factoren en andere kenmerken die een rol spelen in de ontwikkeling van deze 

klachten te identificeren. Hiervoor willen we bloed-, uitademingslucht- en ontlastingmonsters 

onderzoeken, de gevoeligheid en doorlaatbaarheid van de darm testen en vragenlijsten over 

symptomen en algemeen welbevinden afnemen. In het bloed zal onderzoek gedaan worden 

naar testen voor de afweer. Hierbij wordt ook DNA onderzoek verricht naar erfelijke 

eigenschappen die hiermee samenhangen.  

Bovendien willen we u toestemming vragen om de bloed- en ontlastingsmonsters te mogen 

bewaren voor verder onderzoek: in de toekomst willen we verder onderzoek doen naar 

mogelijke oorzaken en het beloop van PDS met behulp van deze monsters. Hiervoor zullen 

we de monsters bewaren in een zogenaamde biobank waar alle monsters gecodeerd 

opgeslagen worden (dat wil zeggen: zonder vermelding van uw naam, geboortedatum, 

adres, etc.). In totaal willen we 600 patiënten met PDS en 400 gezonde proefpersonen die 

tussen 18 en 75 jaar oud zijn, vragen om mee te doen met dit onderzoek. 

 
Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit 2 verschillende onderdelen: het eerste deel bestaat uit enkele 

vaste onderzoeken en het tweede deel bestaat uit drie extra, oftewel aanvullende 

onderzoeken. U kunt deelnemen aan de studie met alleen de vaste onderdelen of met een, 

twee of drie extra onderdelen daarbij. Dit beslist u zelf. 

Voor het eerste gedeelte met de vaste onderzoeken dient u één kort dagdeel naar het 

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Voormalig Academisch ziekenhuis Maastricht) te 

komen, thuis ontlasting op te vangen, enkele vragenlijsten in te vullen en gedurende 2 

weken een dagboek bij te houden. Tijdens het dagdeel in het ziekenhuis willen we bloed 

afnemen, uitademingslucht verzamelen en vragenlijsten over eventuele darmklachten, het 

voedingspatroon en algemeen welbevinden meegeven. Ook willen we tijdens dit dagdeel 

een kort mobiliteitsonderzoek (+/-5 minuten) doen dat de soepelheid van uw gewrichten test. 
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Tevens willen wij u vragen dan een ontlastingsmonster mee te brengen. Tenslotte krijgt u 

een dagboek om gedurende 2 weken, dagelijks enkele symptomen te scoren.  

 

Het tweede gedeelte van het onderzoek is meer belastend en daarom vragen wij u apart 

toestemming hiervoor. Het extra onderdeel van de studie bestaat uit drie onderzoeken: een 

darmgevoeligheidsmeting (barostat meting), een darmdoorlaatbaarheidstest en het invullen 

van een digitale vragenlijst gedurende 6-7 dagen.  

Een darmgevoeligheidsmeting (barostat) wordt soms door uw arts aangevraagd als 

onderdeel van uw behandeltraject in het ziekenhuis als een standaard onderzoek voor PDS 

patiënten. Indien dit onderzoek door de arts reeds aangevraagd is, dan vragen wij u 

toestemming om de verkregen informatie ook voor de studie te gebruiken. Als dit onderzoek 

niet plaatsvindt in het kader van uw behandeltraject in het ziekenhuis, dan vragen wij u apart 

toestemming om dit onderzoek in het kader van de studie te verrichten. De barostatmeting 

zou op hetzelfde dagdeel kunnen plaatsvinden als de bovenbeschreven vaste onderzoeken. 

Het tweede extra onderzoek is een darmdoorlaatbaarheidsmeting. Dit onderzoek kan thuis 

uitgevoerd worden en bestaat uit het drinken van een suikerdrankje en verzamelen van urine 

gedurende 24 uur. Voorafgaand aan de urineverzameling verstrekken we u een suikerdrank 

en plastic urineflessen. 

Het derde extra onderzoek is ESM genaamd. Dit is een digitale vragenlijst die gedurende 6-

7 dagen meerdere keren per dag op een zakcomputer ingevuld dient te worden.  

 

De testen die in het kader van wetenschappelijk onderzoek in deze studie uitgevoerd 

worden (vragenlijsten, verschillende bloed-, uitademings- en ontlastingsmarkers, 

mobiliteitsonderzoek en extra onderzoeken) zijn geen standaardonderzoeken voor PDS 

patiënten die uw arts normaal uitvoert. 

 

Na 3 en 5 jaar zullen we u, indien u hiervoor toestemming geeft, weer benaderen om de 

vragenlijsten opnieuw in te vullen zodat we het beloop van PDS in de tijd beter kunnen 

bestuderen. 

 

Vaste onderzoeken (onderdeel 1): 
 
Vragenlijsten 
De vragenlijsten gaan over maag-darm symptomen, algemeen welbevinden en eventuele 

symptomen van angst en/of depressie. Daarnaast is er een vragenlijst over uw 

voedingsgewoonten. Deze vragenlijsten hoeft u slechts eenmalig in te vullen en dit kunt u 

thuis, digitaal doen. Hiertoe krijgt u van ons een link, waarmee u de vragenlijsten kunt 



Version number: 4.2 (11-05-2016)  4 of 11 
 

openen en invullen via internet. Mocht digitaal invullen voor u geen optie zijn, zorgen wij voor 

een papieren versie. Verder vragen wij u, gedurende twee weken, dagelijks een korte 

vragenlijst in te vullen in de vorm van een dagboekje. Het invullen van dit dagboekje kost 

iedere dag slechts enkele minuten. 

 

Bloedafname, inleveren van ontlasting, verzamelen van uitademingslucht en 
mobiliteitsonderzoek 
De dag dat u in het ziekenhuis bent zullen 2 buisjes bloed van 8 ml en 1 buisje bloed van 4 

ml afgenomen worden voor verder onderzoek. Tevens vragen wij u een zakje vol te blazen 

om uitademingslucht op te vangen. Deze zullen wij gebruiken om te analyseren welke 

stoffen in uw uitademingslucht aanwezig zijn, om zo kenmerkende stoffen voor de 

darmgezondheid te vinden. Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis willen wij verder een kort 

onderzoek uitvoeren dat de soepelheid van uw gewrichten test. 

Tot slot vragen wij u om een ontlastingsmonster in te leveren, dat wij zullen analyseren om 

te achterhalen of er bepaalde ontstekingsstoffen en darmbacteriën in aanwezig zijn. 

 

Extra onderzoeken (onderdeel 2): 
 

Barostatmeting  
Met behulp van de barostatmeting kan de gevoeligheid van de darm gemeten worden. Dit 

gebeurt in het laatste stukje van de dikke darm, de endeldarm. Het onderzoek duurt 

ongeveer één uur. Voor de barostatmeting zal eerst een klysma met water toegediend 

worden om de endeldarm schoon te spoelen. Daarna wordt een katheter (dun slangetje) met 

daaraan een ballon ingebracht via de anus. Deze ballon wordt in verschillende stappen 

steeds verder opgeblazen waarbij u bij iedere stap op een vragenlijst aangeeft hoe goed u 

de ballon voelt en hoeveel aandrang u heeft om naar het toilet te gaan. Het onderzoek wordt 

gestopt zodra u aangeeft dat de opgebouwde druk niet meer prettig is of wanneer het 

volume van de ballon de grenswaarde van 50 mmHg bereikt.  

Als het onderzoek ’s morgens plaatsvindt, dan moet u nuchter zijn. Als het ’s middags 

plaatsvindt, dan mag u een licht ontbijt nuttigen. 

 

Darmdoorlaatbaarheid 
De doorlaatbaarheid van de dikke darm kan eenvoudig gemeten worden door het drinken 

van een suikerdrank en vervolgens de suikeruitscheiding in de urine te meten. 

U mag gedurende de 2 dagen voorafgaand aan het onderzoek en op de dag van het 

onderzoek zelf geen inspanning met een hoge intensiteit verrichten. Ook mag u niet meer 

dan 2 glazen alcoholhoudende drank per dag nuttigen. De avond voorafgaand aan het 
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onderzoek mag u tot 23.00 uur normaal eten, hierna dient u nuchter te blijven. U mag wel 

(onbeperkt) water drinken.  

Na inname van de suikerdrank de volgende ochtend, dient gedurende de daaropvolgende 

24 uur alle urine verzameld te worden in door ons te verstrekken plastic flessen. De urine 

dient verzameld te worden in twee verschillende porties; één portie van alle urine die 

gedurende de eerste 5 uur na inname van de suikers geproduceerd wordt, één portie van 5 

tot 24 uur. Gedurende de eerste 5 uur na inname van de suikers mag u niets eten, u mag 

wel thee zonder suiker of water naar behoefte drinken. Na 5 uur mag u weer normaal eten 

en drinken. Precies 24 uur na het innemen van de suikers verzamelt u de laatste urine, 

waarna u de verzamelde urine komt inleveren in het ziekenhuis.  

 

Digitale vragenlijst (ESM) 
ESM is een digitale vragenlijst die gedurende 6-7 dagen meerdere keren per dag op een 

zakcomputer ingevuld mag worden. Wij vragen u gedurende deze periode deze kleine 

zakcomputer bij u te dragen. De zakcomputer zal enkele malen per dag (tot maximaal 10 

keer) piepen. We willen u vragen om dan op dat moment een reeks vragen in te vullen 

betreffende symptomen (buikklachten en klachten gerelateerd aan stress) en de situatie 

waarin u zich op dat moment bevindt.  

 

Weefselafname  
Er zal voor dit onderzoek geen extra darmonderzoek (colonoscopie, sigmoidoscopie, of 

gastroscopie) worden uitgevoerd, maar indien uw behandelend arts voor u een 

darmonderzoek  heeft aangevraagd, willen wij u toestemming vragen om tijdens dit 

onderzoek extra weefsel af te nemen.  

 

Alleen indien voor u op medische gronden een afspraak is gemaakt voor een colonoscopie 

willen we extra weefsel uit de dikke darm afnemen. Bij een colonoscopie wordt de gehele 

dikke darm en het laatste deel van de dunne darm bekeken door middel van een dunne 

flexibele buis (endoscoop) met een hele kleine videocamera die in de dikke darm wordt 

geschoven. Een dikke darmonderzoek duurt ongeveer 20 minuten en wordt uitgevoerd door 

een maag-, darm- en leverarts die hierin gespecialiseerd is. Voor deze studie willen we 6 

stukjes weefsel (biopten) nemen van de darmwand in het rechter deel van de dikke darm en 

6 stukjes weefsel nemen van het laatste, bochtige deel van de dikke darm (het sigmoïd) vlak 

voor de endeldarm. 

Indien voor u op medische gronden een afspraak is gemaakt voor een sigmoidoscopie willen 

we 6 stukjes extra weefsel nemen vlak voor de endeldarm. Bij een sigmoïdoscopie wordt 
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naar de endeldarm gekeken en naar het laatste, bochtige deel van de dikke darm (het 

sigmoïd) vlak voor de endeldarm. 

 

Indien voor u op medische gronden een afspraak is gemaakt voor een dunne darm 

onderzoek (gastro-duodenoscopie) wordt er, nadat de keel verdoofd is met behulp van een 

verdovingsspray, een dunne flexibele glasvezelbuis met een heel kleine videocamera (de 

gastroscoop) via de mond in de slokdarm geschoven en zo naar de maag en de 

twaalfvingerige darm (duodenum) geleid. Een dunne darmonderzoek duurt ongeveer 10 

minuten en wordt uitgevoerd door een maag-darm-leverarts die hierin gespecialiseerd is. 

Hierbij worden er 6 extra stukjes weefsel (biopten) genomen van de darmwand in de 

twaalfvingerige darm. Na het onderzoek mag u, totdat de verdoving is uitgewerkt (1 uur), niet 

eten en drinken.  

 

Gebruik restmateriaal maag- en/of darmonderzoek 
Indien u in het verleden één van boven beschreven  maag – of darmonderzoeken 

(colonoscopie, sigmoidoscopie, of gastro-duodenoscopie) heeft ondergaan, willen wij u 

toestemming vragen om darmweefsel, dat als restmateriaal is opgeslagen, voor ons 

onderzoek te mogen gebruiken. Wanneer bij deze onderzoeken stukjes weefsel (biopten) 

worden afgenomen door de maag-, darm-, leverarts, wordt het overgebleven weefsel 

opgeslagen als restmateriaal. Dit materiaal is niet meer direct nodig voor uw onderzoek of 

behandeling, maar kan wel goed gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderzoek naar 

Prikkelbare Darm Syndroom.    

 

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 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 privacy. 

 

Voorwaarden voor deelname 
Er zijn altijd voorwaarden om mee te kunnen doen aan een studie. Zo moet u voor dit 

onderzoek bijvoorbeeld tussen 18 en 75 jaar oud zijn om deel te mogen nemen. Daarnaast 

zal een onderzoekmedewerker aan de hand van een vragenlijst, met vragen over o.a. 

medicijngebruik, voeding en darmziekten, met u nagaan of u aan de voorwaarden van deze 

studie voldoet. 
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Belasting 
Vast onderdeel 

Als u aan het vaste onderdeel van de studie meedoet, betekent dit dat u een keer naar het 

ziekenhuis moet komen voor het afnemen van bloed (2 buisjes van 8ml en 1 buisje van 4ml) 

en het verzamelen van uitademingslucht. Ook vindt er die dag een kort mobiliteitsonderzoek 

plaats waarbij de onderzoeker kijkt naar de soepelheid van uw gewrichten. Voor deze test is 

geen ontkleding nodig. Na dit dagdeel moet u nog een keer naar het ziekenhuis komen om 

het ontlastingsmonster en de ingevulde vragenlijsten in te leveren. Indien u besluit deel te 

nemen aan een van de extra onderzoeken kunt u het inleveren van de materialen 

combineren met een vervolgafspraak. Het invullen van de eenmalige vragenlijsten duurt 

ongeveer 1.5 uur (het invullen van de vragenlijsten kunt u thuis doen). Verder zullen we u 

vragen om tijdens een periode van twee weken, dagelijks een korte vragenlijst (dagboekje) 

in te vullen met betrekking tot uw symptomen. Het invullen van deze dagelijkse korte 

vragenlijst duurt ongeveer 5 min per dag. 

 

Extra onderdeel 

Als u aan het extra onderdeel meedoet, zal de barostat gecombineerd worden met het 

bezoek aan het ziekenhuis voor de afname van bloed en uitademingslucht. Het dagdeel met 

testen zal in totaal ongeveer 2 uur duren. De barostatmeting zal max. 1 uur in beslag 

nemen.  

De barostat kan een onaangenaam gevoel, een gevoel van aandrang en soms ook een 

pijnlijk gevoel veroorzaken. Zodra u aangeeft dat het onderzoek te onprettig is, zal het 

gestopt worden. 

De volgende dag (of eventueel op een andere dag, in overleg met de onderzoeker) dient u 

de suikerdrank in te nemen en gedurende 24 uur alle urine op te vangen in door de 

onderzoekers mee te geven urinepotten. Een dag later kunt u de urinepotten inleveren in het 

ziekenhuis. Voorafgaand aan de urineverzameling mag u gedurende drie opeenvolgende 

dagen geen inspanning met een hoge intensiteit verrichten, of meer dan twee 

alcoholhoudende drankjes per dag nuttigen. Op de dag van de test zelf mag u gedurende de 

eerste 5 uur na inname van de suikers niets eten.  

De digitale vragenlijst (ESM) kunt u thuis invullen.  

 

Veiligheid 

De in de darmdoorlaatbaarheidsmeting te gebruiken suikers worden allen voor verschillende 

toepassingen in voeding gebruikt (onder andere als zoetstoffen). Hier is geen enkel 

schadelijk effect van bekend of te verwachten.  

De barostatmeting (darmgevoeligheidsmeting) kent geen complicaties. 
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Dikke darm onderzoek: Het dikke darmonderzoek wordt dagelijks gebruikt in de medische 

praktijk en is zeer veilig. De kans op complicaties, zoals een milde nabloeding op de plaats 

van de biopsie is ongeveer 0.13%. Deze kans wordt niet groter als bij een onderzoek 

meerdere biopten worden genomen. Daarnaast is er een kleine kans (0.03%) op 

beschadiging van de darmwand (perforatie).  

 

Dunne darm onderzoek: Het dunne darmonderzoek wordt dagelijks gebruikt in de medische 

praktijk en is zeer veilig. De kans op complicaties, zoals een milde nabloeding op de plaats 

van de biopsie is ongeveer 0.13%. Deze kans wordt niet groter als bij een onderzoek 

meerdere biopten worden genomen. Daarnaast is er een kleine kans (0.03%) op 

beschadiging van de darmwand (perforatie). 

 

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

dekt de eventuele schade als gevolg van het onderzoek, meer informatie hierover kunt u 

vinden in de bijgevoegde bijlage.  

 
Voor- en nadelen 
Deelname aan dit onderzoek levert u zelf geen direct voordeel op. De belasting die met 

deelname aan het onderzoek gepaard gaat (zie ‘belasting’) kan voor u mogelijk een nadeel 

zijn. Het risico is beperkt: een kleine blauwe plek tijdens/na de bloedafname. Ook moet u 

nuchter naar het ziekenhuis komen voor deze bloedafname en het afnemen van de 

uitademingslucht. Indien de barostat meting ’s ochtends plaatsvindt, moet u wederom 

nuchter komen, anders mag u ’s ochtends een licht ontbijt nuttigen. Het barostat onderzoek 

kan wat ongemak geven en het opblazen van de ballon kan een onaangenaam gevoel, een 

gevoel van aandrang en soms pijn veroorzaken. Het onderzoek kan op uw verzoek op ieder 

moment gestaakt worden.  

Het darmdoorlaatbaarheidsonderzoek kost wat tijd omdat u de urine moet verzamelen en 

naar het ziekenhuis moet brengen. Tevens dient u de eerste 5 uur nuchter te zijn.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1.5 uur en het invullen van het dagboekje 

ongeveer 5 min per dag. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 

minuten per dag (u krijgt de zakcomputer 6 of 7 dagen mee).  

 
Privacy 
De uitademingslucht, bloed-, urine- en ontlastingsmonsters die van u worden verzameld, 

worden gedurende 15 jaar bewaard voor bepalingen met betrekking tot erfelijke factoren, 

samenstelling van de darmflora, de gevoeligheid van de darm en het afweersysteem. Mocht 
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u bezwaar hebben tegen het bewaren van uw monsters, dan kunt u dit apart kenbaar maken 

op de toestemmingsverklaring.  

Ook vragen we uw toestemming om in de bewaarde monsters nieuwe toekomstige testen te 

doen in het kader van de vraagstelling van het huidige onderzoek. Indien we nieuwe testen 

buiten het kader van het onderzoek zouden overwegen, dan zullen we u opnieuw benaderen 

en toestemming vragen. 

 

Al uw gegevens zullen gecodeerd (zonder uw naam, geboortedatum en adresgegevens) 
worden opgeslagen en verwerkt. In de uiteindelijke rapportage zullen dan ook geen 
gegevens staan die tot u herleidbaar zijn. De sleutel van de code wordt bewaard door de 
hoofdonderzoeker en de gegevens zijn inzichtelijk voor de onderzoeksgroep, de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) en eventueel 
toegewezen monitoren van het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM). Er vindt geen 
individuele uitslag van de resultaten plaats. U kunt echter wel de algemene resultaten van 
het onderzoek ontvangen als u daar prijs op stelt. 
Er wordt bij u ook (uit de bloedmonsters) DNA onderzoek verricht naar erfelijke 

eigenschappen, betreffende genen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het 

prikkelbaar darmsyndroom. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om genen die een rol spelen bij het 

afweersysteem, bepaalde hormonen en de barrièrefunctie en het zenuwstelsel in de darm.  

 

Uitslag DNA-onderzoek 
Het is te verwachten dat de resultaten van het DNA-onderzoek voor u geen betekenis 

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

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

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

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

deze vraag met ‘nee’ beantwoorden.  

 

Kosten 

De verschillende testen en bepalingen worden niet in rekening gebracht. Anderzijds stelt u 

zich geheel vrijwillig ter beschikking om wetenschappelijke gegevens te kunnen verzamelen. 

We stellen dit op prijs en willen u daarom graag een kleine attentie in de vorm van een 

cadeaubon ter waarde van 10 Euro geven (dit wordt op enkele momenten per jaar naar alle 

deelnemers per post verstuurd). In geval u reiskosten heeft gemaakt kunnen deze worden 

vergoed.  
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Deelname 
Indien U geschikt blijkt te zijn en aan het onderzoek wilt deelnemen, zal u worden gevraagd 

een toestemmingsverklaring (informed consent, versienummer 4.2) te ondertekenen. 

Hiermee geeft u aan dat u vrijwillig aan het onderzoek deelneemt, dat u over het onderzoek 

bent ingelicht en dat u de bedoeling van het onderzoek heeft begrepen. Tevens geeft u 

hierop aan of u aan een of meerdere extra onderdelen van het onderzoek wilt deelnemen. In 

uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat tijdens een onderzoek bij toeval iets wordt ontdekt, 

dat direct van belang kan zijn voor uw persoonlijke gezondheid. U geeft toestemming om 

eventuele relevante toevalsbevindingen, waarvoor aanvullende onderzoeken en/of 

medische behandeling noodzakelijk wordt geacht, te melden aan u, uw behandeld arts en/of 

uw huisarts. Indien u niet ingelicht wilt worden over eventuele toevalsbevindingen kunt u 

helaas niet deelnemen.  Dit verplicht u verder tot niets. U mag op elk moment met de studie 

stoppen zonder dat u daar een reden voor hoeft op te geven. Stoppen met deelname aan dit 

onderzoek heeft geen gevolgen voor uw verdere behandeling in dit ziekenhuis. 

 

Nadere informatie 
Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u 

contact opnemen met de uitvoerende onderzoekers (drs. Zsa Zsa Weerts of drs. Lisa Vork). 

Dit geldt ook tijdens de testdagen. Aan dit onderzoek is ook een onafhankelijke arts (Dr. C. 

Nieuwhof) verbonden die niet bij het onderzoek zelf betrokken is, maar wel op de hoogte is 

van dit onderzoek. U kunt eventueel met deze arts contact opnemen voor onafhankelijk 

advies.  

Meer algemene informatie over wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht Universitair 

Medisch Centrum+ (MUMC+) kunt u vinden in de folder “Gevraagd voor medisch-

wetenschappelijk onderzoek”, die uw arts of de onderzoeker u zal overhandigen. Deze is 

ook te vinden op www.mumc.nl of op te vragen bij het Patiëntenvoorlichtingscentrum van het 

MUMC+. 

 

Uitvoerende onderzoekers: 
Drs. Z. Weerts 

Drs. L. Vork 

Drs. Z. Mujagic 

Dr. D.M. Jonkers 

Afdeling Maag-, darm-, en leverziekten 

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 

Tel: 043-3882284 

 

http://www.azm.nl/
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Onderzoeksleider: 
Prof. Dr. A.A.M. Masclee  

Afdeling Maag-, darm-, en leverziekten  

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 

Tel: 043-3875021 

 
Onafhankelijk arts: 
Dr. C. Nieuwhof 

Afdeling Interne Geneeskunde 

Maastricht Universitair Medisch Centrum + 

Tel: 043-3877020 

 
Bijlagen 
- Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen  

- WMO proefpersonenverzekering 

- Toestemmingsverklaring  
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