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Proefpersoneninformatie NL50683.068.14  

“Prospectief NAFLD cohort”, METC 142074, 02-12-2015 

Ziektemechanismen en markers voor ontsteking van een niet-alcoholische vetlever in een 

cohort van patiënten met niet-alcoholische vetleverziekte: een prospectief cohort 

onderzoek met biobank  

Korte titel: Vetlever studie 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij benaderen u omdat er in het Maastricht Universitair Centrum Maastricht (MUMC+) een 

onderzoek is gestart naar niet-alcoholische vetleverziekten. De studie onderzoekt diverse 

oorzaken die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte en daarnaast manieren voor 

het vroegtijdig vaststellen van de ziekte. Voor deze studie willen we gegevens verzamelen van 

een grote groep mensen (500 personen) met overgewicht en een grote kans op niet-

alcoholische vetleverziekte.  

U beslist zelf of u wilt meedoen aan deze studie. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk 

om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met 

uw partner, vrienden of familie. Lees ook de Algemene brochure. Daarin staat veel algemene 

informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hebt u na het lezen van de informatie nog 

vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker of onafhankelijke arts. Op bladzijde 9 en 10 vindt 

u de contactgegevens. 

 

Doel en opzet van het project 

Niet-alcoholische vetleverziekte (non-alcoholic fatty liver disease ofwel NAFLD) is de 

belangrijkste leverziekte in de Westerse maatschappij en komt voor bij 1 op de 5 mensen. De 

aandoening wordt met name veroorzaakt door overgewicht en obesitas. Leververvetting is een 

stapeling van vet in de levercellen. Deze leververvetting is in de meerderheid van de patiënten 

een omkeerbaar proces. Dat wil zeggen dat de vetstapeling verdwijnt zodra de oorzaak ervan 

wordt weggenomen. Bij 15-30% van de mensen met leververvetting ontstaat na verloop van tijd 

een chronische ontsteking van de lever, dit noemen we niet-alcoholische steatohepatitis, ofwel 

NASH. 
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Deze leverontsteking kan eventueel leiden tot een verhoogd risico op het krijgen van 

littekenweefsel in de lever, waardoor deze slechter gaat functioneren; dit noemen we 

levercirrose. Daarnaast kan de leverontsteking ook leiden tot suikerziekte, hart- en vaatziekten 

en mogelijk ook kanker.  

De oorzaken voor het ontstaan van de chronische leverontsteking zijn nog niet helemaal 

bekend. Er zijn aanwijzingen dat erfelijke factoren, de aanwezigheid van vet en 

afbraakproducten van vet in de lever, de samenstelling van bacteriën in de darm en een 

verhoogde doorlaatbaarheid van de darm een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van 

een leverontsteking bij leververvetting. Het is belangrijk om ontsteking van de lever bij mensen 

met leververvetting vroeg op te kunnen sporen om de kans op complicaties te verminderen. Op 

dit moment kan dat alleen door het afnemen van een stukje leverweefsel. Dit is echter belastend 

en het brengt risico’s met zich mee.  

 

Het doel van dit onderzoek is gegevens verzamelen van mensen met leververvetting om 

factoren op te sporen die een mogelijke rol spelen bij het ontwikkelen van leverontsteking. 

Daarnaast is een tweede doel het vinden van een manier om de leverontsteking in een vroeg 

stadium vast te stellen met minder belastende methodes zoals beeldvorming en/of markers in 

bloed, ontlasting en uitademingslucht. Daarom willen we vragenlijsten over onder andere 

klachten, algemene gezondheid, voeding en leefstijl afnemen; bloed, ontlasting, urine en 

uitgeademde lucht verzamelen; beeldvormend onderzoek doen van de lever door middel van 

Fibroscan en MRI; de armspierkracht meten; de lichaamssamenstelling (verdeling van vet, bot 

en water in het lichaam) bepalen; en de doorlaatbaarheid van de darm testen. Verderop zullen 

de verschillende onderzoeken verder toegelicht worden.  

 

In totaal willen we alle deelnemers 10 jaar volgen. Gedurende deze periode, willen we uw 

toestemming vragen voor het verzamelen van gegevens uit uw medisch dossier, uw 

huisartsendossier, apotheekgegevens, landelijke medische databases, en gemeentelijke 

basisadministratie, gedurende de totale studieduur van 10 jaar. Daarnaast zullen we u elk jaar 

een korte vragenlijst mailen over uw gewicht. 

 
Wat wordt van u verwacht? 
Als u aan de studie meedoet, betekent dit:  

- Dat u thuis vragenlijsten invult. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 90 

minuten.  
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- Dat u een extra bezoek brengt aan het ziekenhuis, zodat metingen uitgevoerd kunnen 

worden en lichaamsmaterialen (bloed, urine, ontlasting, uitgeademde lucht) verzameld 

kunnen worden. De verschillende onderzoeken worden verder uitgelegd in de bijlage op 

bladzijde 12. Dit bezoek duurt ongeveer 2 uur. 

- Daarnaast zal een DEXA-scan gepland worden (duur 15-30 minuten). Dit onderzoek 

staat op bladzijde 13 verder uitgelegd. Als het mogelijk is, zal de DEXA-scan op dezelfde 

dag als het ziekenhuisbezoek gepland worden. Dit is helaas niet altijd mogelijk.  

- Deelname aan het darmdoorlaatbaarheid onderzoek houdt in dat u in de ochtend een 

suikerdrank drinkt en daarna 24 uur lang de urine verzamelt. Dit onderdeel van de studie 

is niet verplicht. Ook als u niet deelneemt aan het meten van de doorlaatbaarheid van de 

darm, kunt u toch meedoen met de studie. 

In totaal zal de tijdsbelasting ongeveer 4-5 uur zijn. Wanneer u ook deelneemt aan het 

darmdoorlaatbaarheid onderzoek zal u ook gedurende 24 uur de urine moeten verzamelen. 

 

Alle bovengenoemde metingen zullen pas uitgevoerd worden als de diagnose leververvetting 

vastgesteld is. Indien u voordat u deze informatiebrief ontvangt nog nooit een MRI van de lever 

of leverbiopt heeft ondergaan, dan zal eerst een MRI onderzoek uitgevoerd worden, om 

leververvetting vast te stellen. Het MRI onderzoek staat verder uitgelegd op bladzijde 14. Er zal 

voor dit onderzoek geen stukje weefsel van de lever wegnemen worden (leverbiopt). Indien 

leververvetting vastgesteld wordt, zal een afspraak met u worden gepland voor bovengenoemde 

onderzoeken. Indien er geen leververvetting bij u wordt vastgesteld, kunt u niet meedoen aan 

deze studie.  

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Bij deze informatiebrief heeft u een antwoordkaart ontvangen. Wij vragen u deze antwoordkaart 

in te vullen en terug te sturen in de antwoordenveloppe. Indien u aangeeft dat u deel wilt nemen, 

zal de arts-onderzoeker contact met u opnemen om een afspraak te plannen en evt. vragen met 

u te bespreken. Wanneer inderdaad blijkt dat u deel kunt nemen zal een afspraak gepland 

worden om het toestemmingsformulier te ondertekenen en het studiebezoek te plannen. Tevens 

ontvangt u dan de vragenlijsten, materialen om urine en ontlasting op te vangen en verdere 

instructies.  

Indien u eerst extra informatie wenst, zal de arts-onderzoeker telefonisch contact met u 

opnemen. Indien u graag een afspraak wenst met de arts-onderzoeker, kan dit in overleg 
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gepland worden. Na 7 dagen zal de arts-onderzoeker dan opnieuw telefonisch contact met u 

opnemen om te vragen of u deel wilt nemen aan de studie. 

 

Ter voorbereiding van het studiebezoek vragen we u nuchter naar het ziekenhuis te komen op 

de afgesproken datum en tijd en thuis de vragenlijsten in te vullen en ontlasting en urine te 

verzamelen. 

Voor een uitgebreide toelichting van de verschillende onderzoeken, verwijzen wij u naar de 

bijlage. 

 

 

Figuur 1. Overzicht van planning en onderzoeken in de Vetlever studie 

 

Wat zijn de mogelijke voor- of nadelen van deelname aan het onderzoek? 

Deelname aan dit onderzoek levert u zelf geen direct voordeel op. Voor patiënten in de toekomst 

kunnen er mogelijk wel voordelen zijn. Bijvoorbeeld, het eerder vast kunnen stellen van de 
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diagnose leverontsteking bij leververvetting en hierdoor eerder kunnen starten met de 

behandeling. 

 

De belasting/mogelijke nadelen van deelname aan het onderzoek voor u zijn: 

- Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 90 minuten.  

- Een extra bezoek aan het ziekenhuis, zodat metingen uitgevoerd kunnen worden en 

lichaamsmaterialen (bloed, urine, ontlasting, uitgeademde lucht) verzameld kunnen 

worden. Dit bezoek duurt ongeveer 2 uur. 

o De bloedafname (3 buizen, 21 ml) wordt gedaan door bevoegde personen, die 

ruime ervaring hebben met bloedprikken. De bloedafname brengt daarom 

nauwelijks risico’s met zich mee; een kleine blauwe plek of pijnlijk gevoel 

tijdens/na de bloedafname kan optreden.  

o Het verzamelen van het overige lichaamsmateriaal (urine, ontlasting en 

uitgeademde lucht) is zonder risico’s. Urine en ontlasting kunt u thuis al 

verzamelen. Uitgeademde lucht wordt in het ziekenhuis verzameld, dit duurt 

ongeveer 5 minuten.  

o De Fibroscan (duur: 15 minuten) en het bepalen van de lichaamssamenstelling 

(duur: 30 minuten) zijn pijnloos en ook zonder risico. 

- Eventueel moet een MRI onderzoek plaatsvinden, dit duurt 60 minuten. Dit onderzoek is 

pijnloos en zonder risico’s. 

- Daarnaast zal een DEXA-scan gepland worden (duur 15-30 minuten). Het meten van de 

vet en vetvrije massa en spiermassa door middel van de DEXA is pijnloos. De 

stralingsdosis is zeer laag, namelijk rond de 0,01 milliSievert (mSv). 

- Het darmdoorlaatbaarheidsonderzoek kost tijd omdat u de urine moet verzamelen 

gedurende 24 uur en daarna naar het ziekenhuis moet brengen. De suikerdrank voor het 

darmdoorlaatbaarheidsonderzoek wordt voor verschillende toepassingen in voeding 

gebruikt (onder andere als zoetstoffen). Hier is geen enkel schadelijk effect van bekend 

of te verwachten. Voorafgaand aan de urineverzameling mag u gedurende drie 

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

twee alcoholhoudende dranken per dag drinken. Tevens dient u de eerste 5 uur nuchter 

te zijn.  

In totaal zal de tijdsbelasting van deelname aan dit onderzoek ongeveer 4-5 uur zijn. Wanneer u 

ook deelneemt aan het darmdoorlaatbaarheid onderzoek zal u ook gedurende 24 uur de urine 

moeten verzamelen. 
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Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan het onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te 

doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom 

u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd later bedenken en toch stoppen. Ook 

tijdens het onderzoek. Stoppen met deelname aan dit onderzoek heeft geen gevolgen voor uw 

eventueel toekomstige of verdere behandeling. 

 
Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 

Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten worden geanalyseerd op groepsniveau. Er zal 

gekeken worden of er factoren aangewezen kunnen worden die een rol spelen in het ontstaan 

van een chronische ontsteking van de lever in het kader van leververvetting.  

 

Na 5 en 10 jaar willen we een deel van bovengenoemde onderzoeken nogmaals 

uitvoeren om te zien of de leververvetting veranderd is. Daarnaast kunnen de resultaten van dit 

onderzoek aanleiding geven tot het uitvoeren van extra of aanvullend onderzoek, waarvoor meer 

gegevens nodig zijn van u. 

Daarom vragen wij nu uw toestemming om u in de toekomst (na 5 en 10 jaar) opnieuw te mogen 

benaderen voor deelname aan onderzoek voor het invullen van vragenlijsten en het verzamelen 

lichaamsmateriaal. Ook willen wij u toestemming vragen om u te mogen informeren over andere 

studies in het kader van niet-alcoholische vetleverziekte. Iedere keer wordt van te voren 

toestemming gevraagd en u kunt iedere keer besluiten geen medewerking meer te verlenen.  

Indien u besluit niet deel te nemen aan de metingen en het verzamelen van lichaamsmateriaal 

na 5 en/of 10 jaar, zal het eerder verzameld lichaamsmateriaal wel gebruikt blijven worden in de 

analyses, tenzij u aangeeft dat de lichaamsmaterialen vernietigd dienen te worden. Uw klinische 

gegevens worden verzameld gedurende 10 jaar, tenzij u aangeeft dat u stopt met deelname aan 

dit onderzoek. Deze onderzoeksgegevens moeten in ieder geval 15 jaar bewaard blijven. U kunt 

op elk moment van de studie aangeven dat u wilt stoppen, zonder gevolgen voor een eventuele 

toekomstige behandeling. 

 

 

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 

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

dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens 
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het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. In de bijlage (blz. 13) vindt u 

de verzekerde bedragen, de uitzonderingen en de adresgegevens van de verzekeraar. 

 
Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie 

bekend wordt? 

Gezien de duur van dit onderzoek (10 jaar), zullen wij u regelmatig informeren over de 

voortgang van de studie en eventuele relevante informatie die bekend wordt uit de studie 

middels een nieuwsbrief. U ontvangt geen individuele uitslag van de uitgevoerde onderzoeken.  

Als uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek. Uw 

deelname kan in zo’n geval door de onderzoeker beëindigd worden. Daarnaast kunt u te allen 

tijde zelf beslissen of u met het onderzoek wilt stoppen. 

 

Toevalsbevindingen  

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

dat direct van belang zou kunnen zijn voor uw persoonlijke gezondheid of voor de gezondheid 

van uw omgeving, en waarvoor aanvullend onderzoek en/of medische behandeling noodzakelijk 

wordt geacht. Deze zogenaamde toevalsbevindingen zullen worden gemeld aan u en uw 

huisarts. De arts(-onderzoeker) zal dan de codering opheffen en u informeren over deze 

bevindingen. Enkel de arts(-onderzoeker) zal in dit geval de identiteit weten. 

Als u niet op de hoogte wil worden gebracht van eventuele toevalsbevindingen, kunt u niet 

deelnemen aan deze studie. 

  

DNA onderzoek en verzekeringen/medische keuringen 

Er wordt bij u onderzoek gedaan naar erfelijke eigenschappen. Het is te verwachten dat de 

resultaten 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. Mocht aan u in de toekomst in het kader van een verzekering of 

keuring worden gevraagd of bij u een erfelijkheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, dan kunt u 

die vraag met “nee” beantwoorden. 

 
Wat gebeurt er met uw gegevens en het afgenomen lichaamsmateriaal? 

Onderzoeksgegevens 

Al uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Uw persoonlijke gegevens, zoals 

naam, adres en andere gegevens die naar uw identiteit kunnen leiden, blijven bewaard met 

inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke regels. Deze persoonlijke gegevens blijven 
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uitsluitend bekend bij de onderzoekers en zullen niet worden verstrekt aan derden. Al uw 

gegevens zullen gecodeerd (dus zonder vermelding van uw naam, geboortedatum en 

adresgegevens) worden opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de 

personen zoals genoemd in de Algemene Brochure (bijv. het onderzoeksteam en personen die 

toezien op datakwaliteit en –veiligheid). In de uiteindelijke rapportage of publicaties zullen dan 

ook geen gegevens staan die tot u herleidbaar zijn. 

 

Het totale onderzoek duurt 10 jaar. De onderzoeksgegevens zullen 15 jaar na afloop van het 

onderzoek bewaard blijven, dit is verplicht. Indien u dit niet wilt, kunt u niet deelnemen aan het 

onderzoek.  

U heeft als proefpersoon het recht om uw eigen onderzoeksgegevens in te zien. 

 

Lichaamsmateriaal 

Daarnaast worden tijdens dit onderzoek lichaamsmaterialen verzameld, deze zullen bewaard 

blijven tot het einde van de studie (over 10 jaar) in de Biobank. Daarnaast willen we u om 

toestemming vragen om de verzamelde lichaamsmaterialen (bloed, ontlasting, urine en 

uitademingslucht) gedurende 10 jaar na het einde van de studie te mogen bewaren voor verder 

onderzoek passend binnen dit onderzoeksproject. In de toekomst willen we verder onderzoek 

doen naar mogelijke oorzaken van het ontstaan van chronische leverontsteking met behulp van 

deze lichaamsmaterialen. Alle verzamelde materialen zullen hier zonder vermelding van uw 

persoonlijke gegevens opgeslagen worden.  

Indien nieuwe testen buiten het kader van het onderzoek worden overwogen met het 

lichaamsmateriaal, zult u opnieuw benaderd worden en zal schriftelijke toestemming gevraagd 

worden. U kunt altijd besluiten geen medewerking meer te verlenen. 

 

Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? 

Wij laten uw huisarts en/of behandelend specialist(en) schriftelijk weten dat u meedoet aan het 

onderzoek. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen 

toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek. 

 

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? 

Deelname aan het onderzoek brengt geen kosten met zich mee voor de deelnemer. De 

verschillende testen en bepalingen van dit wetenschappelijk onderzoek worden niet in rekening 

gebracht. Eventuele reiskosten die worden gemaakt ten behoeve van 
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materiaalafname/onderzoeken zullen worden vergoed, tenzij het moment van deelname 

samenvalt met een regulier ziekenhuisbezoek van de deelnemer. Daarnaast ontvangt u als 

deelnemer een kleine attentie in de vorm van een VVV-bon ter waarde van 10 Euro. Deze VVV-

bon ontvangt u nadat alle onderzoeken, waarvoor u toestemming heeft gegevens, afgerond zijn.  

 

Dit onderzoek is goedgekeurd door METC azM/UM. Meer informatie over de goedkeuring 

vindt u in de Algemene brochure.  

 

Wilt u verder nog iets weten? 

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

opnemen met de uitvoerend onderzoeker (drs. P.L.M. Verhaegh). Aan dit onderzoek is ook een 

onafhankelijke arts (Dr. Rennenberg, internist) verbonden die niet bij het onderzoek zelf 

betrokken is, maar wel op de hoogte is van dit onderzoek. U kunt, indien wenselijk, met deze 

arts contact opnemen voor onafhankelijk advies.  

Meer algemene informatie over wetenschappelijk onderzoek in het azM 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.azm.nl of op te vragen bij het 

Patiëntenvoorlichtingscentrum van het azM. 

 

Uitvoerend onderzoeker: 

Drs. P.L.M. Verhaegh, arts-onderzoeker 

Afdeling Maag-, darm-, en leverziekten 

Academisch Ziekenhuis Maastricht 

Debeyelaan 25  

6202 AZ Maastricht 

Tel: 043-3885652 

 

Hoofdonderzoeker 

Dr. G.H. Koek 

Afdeling Maag-, darm-, en leverziekten 

Academisch Ziekenhuis Maastricht 

Debeyelaan 25  

6202 AZ Maastricht 

 

http://www.azm.nl/
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Onafhankelijk arts: 

Dr. Rennenberg 

Afdeling Interne Geneeskunde 

Academisch Ziekenhuis Maastricht 

Debeyelaan 25  

6202 AZ Maastricht 

Tel: 043-3877005 

 

Wat te doen bij klachten? 

Als u klachten heeft over de uitvoer van het onderzoek kunt u contact opnemen met uw 

behandelend arts of de arts-onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met 

de klachtenfunctionaris van het MUMC+. 

 

Deelname en ondertekening toestemmingsformulier 

Als u na ten minste 1 week bedenktijd besluit dat u aan het onderzoek wilt deelnemen en u blijkt 

geschikt te zijn voor deelname, zal u worden gevraagd een toestemmingsverklaring (informed 

consent) 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. 

Ondertekenen van het toestemmingsformulier 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. 

Tevens geeft u op het toestemmingsformulier aan of u aan de darmdoorlaatbaarheidstest wilt 

deelnemen en of u in de toekomst wederom benaderd mag worden voor onderzoek gerelateerd 

aan dit ziektebeeld. De arts-onderzoeker zal het formulier eveneens ondertekenen en bevestigt 

daarmee dat hij u heeft geïnformeerd over het onderzoek, de informatiebrief met bijlagen heeft 

overhandigd en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen. 

 

 

 

Bijlagen 

- Overzicht met toelichtingen van de verschillende onderzoeken 

- WMO proefpersonenverzekering 

- Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen  
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Bijlage 1 Overzicht van de verschillende onderzoeken 

Vragenlijsten 

De vragenlijsten gaan over lichamelijke activiteit, over uw algemene gezondheid, lichamelijke 

klachten, gebruik van geneesmiddelen en over eventuele angst en depressie symptomen. 

Daarnaast is er een vragenlijst over uw voedingsgewoonten. Alle vragenlijsten kunt u thuis 

invullen en bij uw bezoek aan het ziekenhuis ingevuld inleveren bij de arts-onderzoeker. 

Daarnaast ontvangt u jaarlijks via de mail een link naar een korte vragenlijst over uw gewicht. 

Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 5 minuten. 

 

Bloedafname, inleveren van ontlasting en urine en het verzamelen van uitademingslucht 

Voor het onderzoek zullen 3 buisjes bloed afgenomen worden (21 ml) voor onderzoek naar 

factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ontsteking in de lever. Tevens wordt er 

DNA (het erfelijke materiaal) uit het bloed geïsoleerd. We proberen de bloedafname te 

combineren met een reguliere bloedafname bij de prikdienst, zolang de bloedafname maar 

nuchter gebeurt. Indien u geen reguliere patiënt op de polikliniek bent, zal het bloed door de 

arts-onderzoeker afgenomen worden tijdens uw eerste studiebezoek; in dat geval zullen er meer 

buisjes bloed (max. 7) afgenomen worden om ook reguliere bloedwaarden mee te kunnen 

bepalen (o.a. leverwaarden en cholesterolgehalte). Deze reguliere waarden zijn bij patiënten die 

regelmatig op de poli komen recent nog gecontroleerd. 

Daarnaast vragen wij u tijdens uw eerste studiebezoek een plastic zak met 

uitademingslucht vol te blazen. Dit gebruiken we om te analyseren welke stoffen in uw 

uitademingslucht aanwezig zijn, om zo kenmerkende stoffen voor leverontsteking te vinden. 

Tot slot vragen wij u om een ontlastingsmonster en urineportie in te leveren. De 

ontlasting moet u in de 24 uur voor het bezoek aan het ziekenhuis thuis opvangen in 2 potjes. In 

de ontlasting wordt nagegaan of er bepaalde ontstekingsstoffen in zitten en welke darmbacteriën 

aanwezig zijn. 

De urine vangt u de ochtend van uw bezoek aan de arts-onderzoeker thuis op, het gaat 

om de eerste ochtendurine.  

 

Lichaamsmetingen  

De lichaamsmetingen zullen bestaan uit lengte, gewicht, omtrek van bovenarm, pols, middel en 

heup, en huidplooimetingen. Ook zal uw bloeddruk gemeten worden. Een andere manier om 

een goed beeld van de lichaamssamenstelling te krijgen is door een impedantiemeting. Bij deze 

meting wordt via elektrodes (plakkers) op uw handen en voeten een zeer zwak wisselstroompje 
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gestuurd. Dit stroompje is zo zwak dat u het niet voelt. Met het stroompje wordt de elektrische 

weerstand van uw lichaam gemeten. Hierdoor kan de samenstelling (bot, water en vet) van uw 

lichaam bepaald worden. De meting heeft geen schadelijke gevolgen. Mensen met een 

pacemaker worden echter uit voorzorg niet gemeten. De meting duurt 10 minuten.  

 

DEXA-scan 

Tevens zal een DEXA-scan gemaakt worden om uw lichaamssamenstelling, bestaande uit vet, 

bot en spiermassa, te meten. Voor de uitvoering van een DEXA-scan ligt u gedurende enkele 

minuten op uw rug op een onderzoekstafel. Bij de DEXA meeting wordt u blootgesteld aan een 

lage dosis röntgenstraling, namelijk rond de 0,01 mSv. De hoeveelheid straling die we in 

Nederland jaarlijks ontvangen uit natuurlijke bronnen is 2,5mSv/jaar. 

Het is van belang dat er geen metalen voorwerpen in het te meten gebied aanwezig zijn, 

daarom wordt u gevraagd tijdens de meting uw broek/rok uit te doen en eventueel de BH (t-shirt, 

hemdje, trui etc. mogen aanblijven). Daarnaast zal (nogmaals) uw lengte en gewicht gemeten 

worden. 

 

Handknijpkracht 

De handknijpkracht meten we de spierkracht van uw onderarm. De resultaten geven een beeld 

van uw lichamelijke conditie. U zit rechtop op een stoel. Vervolgens krijgt u het apparaat in uw 

hand waarmee de knijpkracht gemeten zal worden. U houdt de elleboog in een hoek van 90 

graden. Het is de bedoeling dat u in korte tijd zo hard mogelijk knijpt. Deze meting wordt 

afwisselend met links en rechts uitgevoerd, totdat van beide handen 3 keer de knijpkracht 

gemeten is. Tussen de metingen door kunt u even herstellen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 

minuten.  

 

Fibroscan  

De fibroscan wordt gebruikt om de elasticiteit van de lever te meten. Dit zegt iets over vervetting 

en littekenvorming in de lever. Tijdens dit onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De 

arts/onderzoeker zal een kleine hoeveelheid gel op uw buik aanbrengen die zorgt voor een 

goede geleiding van de geluidsgolven. Daarna zal de arts/onderzoeker met een toestel kleine 

geluidsgolven tussen de ribben door sturen, ter hoogte van de lever. Het onderzoek doet geen 

pijn en zal ongeveer 10 minuten duren.  
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MRI 

Een MRI-scan is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk 

magnetisch veld. Een MRI-scanner is een apparaat met een soort tunnel in het midden. Deze 

tunnel is aan beide kanten open. Met een MRI-scanner worden beelden gemaakt van het 

binnenste van het lichaam. Doordat er een sterk magneetveld aanwezig is, mag u geen metalen 

en magnetische voorwerpen meenemen naar de onderzoekskamer. Dit houdt in dat u uw 

horloges, gehoorapparaat, sleutels, haarspelden, brillen, sieraden, een BH met beugels 

enzovoort moet achterlaten in de kleedkamer.  Indien u zwanger bent, last heeft van 

claustrofobie of een pacemaker heeft waardoor u geen MRI scan kunt ondergaan, kunt u niet 

deelnemen aan dit onderzoek. 

 

Als u ooit een leverbiopt heeft gehad of een MRI voor onderzoek naar leververvetting, dan hoeft 

u geen MRI te ondergaan om mee te doen met deze studie. 

 

Darmdoorlaatbaarheidstest 

De doorlaatbaarheid van de darm kan eenvoudig gemeten worden door een suikerdrank te 

drinken. De suikers worden in het lichaam opgenomen en vervolgens plast u ze uit. Aan de hand 

van de suikers in de urine kan de darmdoorlaatbaarheid beoordeeld worden.  

U mag gedurende 3 dagen voorafgaand aan het onderzoek en op de dag van het onderzoek zelf 

geen inspanning met een hoge intensiteit verrichten. Ook mag u gedurende de 3 dagen 

voorafgaand aan het onderzoek niet meer dan 2 glazen alcoholhoudende drank per dag drinken. 

De avond voorafgaand aan het 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 24 uur alle urine 

verzameld te worden in plastic flessen, die u van de onderzoeker zult ontvangen. Verdere 

instructies krijgt u van de onderzoeker als u besluit deel te nemen. Als u liever niet deelneemt 

aan dit onderdeel van de studie, kunt u toch meedoen aan het onderzoek, door deel te nemen 

aan de overige onderzoeken.  
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Bijlage 2 Patiënten informatie verzekering 

Verzekeringsverklaring voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek: 

Titel: Vetlever studie 
 
Om voor de UM-verzekering in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat er sprake is dat 
de UM de rol van verrichter (opdrachtgever) heeft. 

- De UM wordt aangemerkt als verrichter indien de verantwoordelijk voor het onderzoek, 
de financiering en de organisatie van het onderzoek bij de UM ligt. 

- UM is mede opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld bij multicenteronderzoek, en de andere 
uitvoerende instelling(en) een eigen WMO verzekeringsdekking heeft/hebben geregeld. 

Uitvoerder is degene die het onderzoek daadwerkelijk uitvoert, dit kan zijn een arts, een 
AIO/OIO of een medewerker van de universiteit enz., maar ook deelnemende centra. 
 
Als (mede) opdrachtgever van bovenvermeld wetenschappelijk onderzoek heeft de UM:  
 

 alle deelnemers/ proefpersonen verzekerd in verband met eventuele schade die zij 
mochten lijden als gevolg van deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

 

De verzekering dekt schade, die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor 
schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het 
onderzoek. U moet de schade ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. 
In geval van schade kunt u zich direct wenden tot Maastricht University, in elk geval bij de 
onderzoeker/projectleider én bij de afdeling Treasury, Postbus 616, 6200 MD MAASTRICHT, tel. 
043- 3883948 of 043-3882047. 
 
De verzekeraar van het onderzoek is:   De schaderegelaar van het onderzoek is: 
Naam: Marketform Limited     Naam: Meeùs Assurantiën B.V. 
Adres: 8 Lloyd’s Avenue     Adres: Postbus 74094 
London EC3N 3SEL     1070 BB AMSTERDAM 
Telefoonnummer: +44 (0)20 7488 7700   Telefoonnummer: 020 -301 86 86 
 
De verzekering biedt een maximumdekking van € 450.000,- per proefpersoon en € 3.500.000,- 
voor het gehele onderzoek en € 5.000.000,- per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde 
opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen 
beperkt. Deze vindt u in het  
Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie 
hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: 
www.ccmo.nl.  
 
Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt de volgende schade 
niet: 

- schade die een gevolg is van het optreden van een risico waarover u in de schriftelijke 
informatie bent ingelicht, tenzij het risico zich in ernstiger mate voordoet dan was 
voorzien of het risico uiterst onwaarschijnlijk was; 

- schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had 
deelgenomen; 

- schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; 
- schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op 

u of uw nakomeling; 

http://www.ccmo.nl/
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- bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van 
deze behandelmethoden; 

- bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die 
het gevolg is van uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze 
gezondheidsproblemen. 

 


