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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

De invloed van leefstijl op variaties in glucosewaarden bij mensen met 

type 2 diabetes  

Using Continuous Glucose Monitoring and contextual data to increase insight in unhealthy 

glucose patterns for individuals with type 2 diabetes  

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek 

is bedoeld voor mensen met type 2 diabetes die alleen leefstijl of metformine gebruiken voor 

de behandeling van hun ziekte. Meedoen is geheel vrijwillig. Om mee te doen is wel uw 

schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u zelf heeft aangegeven 

interesse te hebben in dit onderzoek, of omdat uw huisarts u heeft aangedragen. 

 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker om uitleg als u vragen 

heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd 

wordt, om aanvullende informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden 

of familie. Verdere informatie over meedoen aan onderzoek staat in de bijgevoegde brochure 

‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek is opgezet door TNO en wordt samen met het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC), Roche, Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum en EkoMenu 

uitgevoerd. Roche levert de glucosesensor die wordt gebruikt in dit onderzoek. EkoMenu 

levert de avondmaaltijden voor de voedingsinterventies. Aan dit onderzoek zullen naar 

verwachting 40 mensen meedoen. De medisch-ethische toetsingscommissie Brabant heeft 

dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in 

de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat de invloed is van slaap, beweging, stress, 

voeding, welzijn en gezondheidsstatus (gewicht, bloeddruk, bloedwaarden) op iemands 

individuele bloedglucose. Dit doen we door met een sensor de glucose continu te meten en 

omgevingsfactoren bij te houden. In de toekomst kunnen de resultaten van dit onderzoek 

worden gebruikt om mensen met type 2 diabetes te helpen bij het gezond houden van hun 

glucosewaarden.  
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3. Achtergrond van het onderzoek 

Mensen met type 2 diabetes verschillen sterk van elkaar. We weten dan ook dat mensen 

verschillend reageren op omgevingsfactoren zoals stress, slaap, voeding en beweging. Om 

glucosewaarden gezond te houden zal de ene persoon voordeel hebben bij meer slaap 

terwijl iemand anders vooral minder lang moet zitten. Door omgevingsfactoren en de glucose 

te meten kunnen we hier meer inzicht in krijgen en mogelijk zelfs advies geven. 

 

4. Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet aan dit onderzoek, duurt dat in totaal ongeveer 6 maanden.. Om deel te 

kunnen nemen, wordt u gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen. 

Vervolgens bepalen we of u kunt meedoen op basis van een vragenlijst over uw achtergrond, 

leefstijl en medische geschiedenis. 

Soms vinden we bij het onderzoek iets dat verder medisch moet worden onderzocht. In dat 

geval neemt een arts betrokken bij dit onderzoek contact met u op. Verder onderzoek 

gebeurt door de eigen huisarts of specialist. De kosten hiervan vallen onder uw eigen 

verzekering. 

 

Continu glucose monitoringsysteem   

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u een continu glucose monitoringsysteem gebruikt. 

Dit is een apparaat dat gedurende 10 dagen elke 5 minuten uw glucosewaarden meet. Het 

bestaat uit een glucose sensor, een zender, een inbrengsysteem en een smartphone 

applicatie (figuur 1). De sensor brengt u zelf met het inbrengsysteem aan op de bovenarm (of 

optioneel de buik), waarbij er een dun draadje onder de huid achterblijft. De sensor meet de 

glucosewaarden en geeft deze door aan de zender die er boven geplaatst moet worden. De 

zender stuurt de gemeten glucosewaarden door naar uw smartphone, waarop u via een 

applicatie uw huidige glucosewaarde kunt zien en waarschuwingen krijgt wanneer de 

glucosewaarden te hoog of te laag zijn. In een grafiek kunt ook zien wat uw glucosewaarde 

was tijdens de gehele draagperiode. Wanneer u bijvoorbeeld in de ochtend wakker wordt 

kunt u zien hoe hoog uw glucosewaarden waren tijdens de nacht.  

 
Figuur 1: continu glucose monitoring systeem, bestaande uit 
een inbrengsysteem, een sensor, een zender en een 
smartphone applicatie 
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Met dit systeem heeft u dus altijd inzicht in uw huidige glucosewaarde en wanneer deze te 

hoog of te laag is. Voor sommige mensen is dit heel fijn en helpt het in het omgaan met hun 

diabetes, terwijl anderen het vervelend vinden om continu herinnerd te worden aan hun 

diabetes. Het is goed om zelf na te gaan hoe u hierin staat.  

 

Het onderzoek start met een training, welke zal plaatsvinden bij een TNO locatie in Delft.  

Tijdens deze training krijgt u uitleg van de onderzoeker over het onderzoek, het gebruik van 

alle meetinstrumenten, het installeren van de bijbehorende applicaties en het plaatsen van de 

sensor van het glucose monitoringsysteem. Daarnaast wordt u gevraagd om vragenlijsten in 

te vullen over uw leefstijl en demografische gegevens. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Ook 

worden uw gewicht, bloeddruk en heup- en middelomtrek gemeten. 

 

Bezoeken  

In de loop van het onderzoek vragen we u 3 keer naar de prikpost van het Reinier Haga 

Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC) in Delft te komen, namelijk in week 2, 13 en 24 van 

het onderzoek. Tijdens deze bezoeken wordt er bloed afgenomen, en zal u een orale 

glucosetolerantie test ondergaan. Een orale glucosetolerantie test, afgekort een OGTT, zegt 

iets over hoe uw lichaam omgaat met glucose. Voorafgaand aan het bezoek mag u 10 uur 

niets eten of drinken, zodat er op de prikpost nuchter een buisje bloed afgenomen kan 

worden. Vervolgens krijgt u een suikerwaterdrankje welke u binnen 5 minuten op dient te 

drinken. Op 30, 60, 90 en 120 minuten na het drinken van het suikerwaterdrankje zal er 

wederom een buisje bloed afgenomen worden om te kijken hoe uw lichaam hierop reageert. 

Daarnaast zullen er op alle tijdspunten vingerprikjes worden gedaan voor het bepalen van 

ketonen in uw bloed.  

 

Meetperiodes  

Voor of na uw 3 bezoeken aan de prikpost (RHMDC in Delft) vragen we u gedurende een 

meetperiode van 4 dagen het volgende te doen: 

• Alles wat u eet en drinkt bijhouden in een applicatie op uw smartphone 

• Na uw ontbijt 3 uur lang niets eten en drinken (behalve water) 

• Vier keer per dag vragen beantwoorden over uw gemoedstoestand in de applicatie 

(max. 30 seconden per keer) 

• Een activiteitmeter dragen om de pols 

• Een continu glucosesensor dragen op uw bovenarm 

• Eén keer per dag bloedglucose en ketonen meten d.m.v. een vingerprik 

Verder vragen we u zoveel mogelijk uw normale routine te volgen.  

 

Minimaal één dag voor de start van een meetperiode (of interventieperiode) kunt u de 

glucosesensor zelf met het inbrengsysteem op uw bovenarm aanbrengen, met behulp van 

instructies en een filmpje. Ook kunt u een familielid vragen u hierbij te helpen.  

Het continu glucose monitoringsysteem kan 10 dagen worden gebruikt en zal uw glucose 

continu weergeven in de bijbehorende smartphone applicatie. Voor elke meetperiode of 

interventieperiode in dit onderzoek brengt u dus opnieuw een glucosesensor aan op uw 
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bovenarm. Voor betrouwbare waarden is het belangrijk om elke dag één keer een 

glucosemeting uit te voeren met een vingerprikje en een glucosemeter. De gemeten 

bloedglucosewaarde kan door het de glucose monitoringsysteem worden gebruikt om een 

correcte waarde te geven in de tussenliggende periode. Voor het onderzoek is het alleen 

noodzakelijk dat u dit doet tijdens de meetperiodes en de interventieperiodes. Daarnaast 

voert u elke dag een ketonenmeting uit met de ketonenmeter. Dit kunt u combineren met de 

glucosemeting, zodat u maar één keer per dag een vingerprikje hoeft te doen. In bijlage F 

kunt u meer lezen over het glucose monitoringsysteem en de inbreng- en 

verwijderprocedure. 

 

Interventies  

Naast het observeren van uw reguliere leefstijl en de invloed daarvan op glucose, willen we 

ook kijken hoe uw lichaam reageert in specifieke omstandigheden. Daarom vragen we u vier 

verschillende interventies te volgen.  

Twee interventies bestaan uit het volgen van een specifiek dieetpatroon, namelijk een laag 

koolhydraat dieet en een mediterraan dieet. Beide interventies volgt u twee keer voor 4 

dagen achter elkaar. Voor uw avondmaaltijd krijgt u eten en recepten geleverd in de vorm 

van een maaltijdbox. Voor de overige maaltijden en snacks krijgt u een menuplan mee, welke 

u zelf thuis kunt opvolgen.   

Om te kijken wat de invloed is van regelmatig bewegen vragen we u ook om twee 

beweeginterventies te volgen. De eerste interventie houdt in dat u wordt gevraagd om voor 4 

dagen tussen 9:00 en 17:00 elk uur 5 minuten fysiek actief te zijn. De tweede interventie 

houdt in dat u wordt gevraagd om 4 dagen lang na elke maaltijd (ontbijt, lunch en diner) 15 

minuten te wandelen. Ook deze beweeginterventies volgt u elk twee keer.  

 

In totaal volgt u dus vier verschillende interventies, welke allemaal twee keer worden 

herhaald. In totaal volgt u dus voor in totaal 32 dagen een interventie.  

 

Tijdens de dagen dat u een interventie volgt, vragen we u wederom om uw eten, drinken, 

stemming, beweging en glucose te monitoren. Voor de maaltijdboxen hoeft u alleen aan te 

geven wanneer u deze gegeten heeft en hoeveel u ervan gegeten heeft.  

 

Afronding onderzoek  

Aan het eind van het onderzoek gaat u nog één keer naar een TNO locatie in Delft. Tijdens 

dit bezoek worden uw gewicht, bloeddruk en heup- en middelomtrek gemeten. Daarnaast 

willen we door middel van een kort interview uw studiedeelname evalueren.  

 

Dit alles staat schematisch weer gegeven in bijlage C. Een inschatting van hoeveel tijd u kwijt 

bent met deelname aan dit onderzoek ziet u in bijlage D.  
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5. Wat wordt er van u verwacht 

Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich aan de volgende 

afspraken houdt.  

 

 De afspraken zijn dat u: 

• Eet en beweegt volgens de instructies tijdens de opgegeven interventiedagen. 

• U tijdens alle meetperiodes en interventieperiodes uw voedingsinname, activiteit, 

stemming en glucose bijhoudt door middel van de sensoren en apps. 

• U niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet.  

• U afspraken voor bezoeken aan de prikpost nakomt. 

• U zorgt dat u voorafgaand aan de bezoeken waarbij een bloedafname en OGTT 

gepland staan, minimaal 10 uur van tevoren niets heeft gegeten of gedronken. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 

• Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

• Als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

• Als er wijzigingen optreden in uw medicatie.  

• Als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

• Als uw contactgegevens wijzigen. 

 

6. Mogelijke ongemakken/ nadelige effecten  

Het onderzoek kan ongemakken geven. Het inbrengen en verwijderen van het glucose 

monitoringsysteem is vrijwel pijnloos. Het glucose monitoringsysteem wordt ook reeds 

gebruikt door mensen met diabetes. Hierbij bestaat altijd een minimaal risico op ontsteking.  

Bij het gebruik van het glucose monitoringsysteem hoort ook het dragen van een zender op 

de bovenarm door middel van een pleister. In een enkel geval kan dit zorgen voor enige 

huidirritatie.  

 

Voor de OGTT moet u een heel erg zoet drankje drinken. Sommige mensen ervaren dit als 

onprettig, worden hier misselijk van of moeten in een extreem geval zelfs overgeven. Ook 

bestaat er een klein risico op een hypo of een hyper. Tijdens de OGTT wordt ook 5 keer 

bloed afgenomen. Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Om dit 

aangenamer te maken kan er tijdelijk een klein buisje in uw arm geplaatst worden, zodat er 

maar 1 keer geprikt hoeft te worden. 

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te 

doen. Als u meedoet aan dit onderzoek betekent het niet direct dat u minder last krijgt van uw 

diabetes. Wel draagt u bij aan meer kennis over de behandeling van diabetes type 2.  

Het kan zo zijn dat het gebruik van een continu glucose monitor bijdraagt aan het omgaan 

met uw diabetes. De voeding- en beweeginterventies zijn zo gekozen dat deze een positief 
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effect zullen hebben op uw glucosewaarden. Voor de voedingsinterventie zult u ook gratis 

maaltijdboxen ontvangen voor het diner. 

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: 

- mogelijk ongemak van het inbrengen en verwijderen van de glucose sensor; 

- mogelijk ongemak na het drinken van het suikerwaterdrankje in het onderzoek; 

- mogelijke ongemak van de bloedafnames. 

 

Deelname aan het onderzoek betekent ook:  

- dat u extra tijd kwijt bent met het bijhouden van uw eten en drinken, en gemoedstoestand 

en glucose prikken; 

- dat u over een half jaar verspreid een aantal keer naar een bloedafnamepunt van RHMDC 

en een TNO locatie in Delft moet komen; 

- dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden, met name in de interventieperiodes. 

 

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

 

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek.  

U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit melden aan de onderzoeker. 

De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u 

wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 

 

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker 

dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

• Alle bezoeken voorbij zijn (zie hoofdstuk 4) 

• U zelf kiest om te stoppen 

• De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

• TNO, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om 

het onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste 

uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 6 maanden na uw deelname. Als u dit 

niet wilt, dan kunt u dit tegen de onderzoeker zeggen. 
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10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal verzameld, gebruikt 

en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens 

over uw gezondheid. Voor dit onderzoek is bloed nodig. Het verzamelen, gebruiken en 

bewaren van uw gegevens en uw lichaamsmateriaal is nodig om de vragen die in dit 

onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. 

TNO en het RHMDC zijn verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij vragen 

voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming. Het Reinier de 

Graaf Gasthuis verzorgt het standaard patiënten-informatiesysteem voor RHMDC. Om uw 

laboratoriumuitslagen online te kunnen raadplegen heeft het Reinier de Graaf Gasthuis 

bepaalde gegevens van u nodig welke RHMDC verstrekt.  

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw 

naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. 

Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code 

blijft veilig opgeborgen bij TNO. Bij het RHMDC worden uw gegevens beveiligd met een 

uniek wachtwoord. De gegevens die met andere partners worden gedeeld bevatten alleen de 

code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook 

in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  

 

Toegang tot uw gegevens voor controle  

Sommige personen kunnen bij TNO en RHMDC toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot 

de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en 

betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: de 

commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, een monitor die voor de 

onderzoeker werkt of is ingehuurd, en nationale en internationale toezichthoudende 

autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim.  

 

Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal 

Uw gegevens moeten bij RHMDC 5 jaar, bij Reinier de Graaf Gasthuis 20 jaar en bij TNO 15 

jaar worden bewaard. Uw lichaamsmateriaal wordt bij TNO bewaard en hierop is dezelfde 

bewaartermijn van toepassing. 

 

Gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor ander onderzoek 

Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang 

zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes, glucosewaarden en 

leefstijl. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. 

Indien u hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek. 

 

Informatie over onverwachte bevindingen 

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het 

onderzoek maar wel voor u. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u op de hoogte 
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worden gesteld door een arts die is betrokken bij dit onderzoek. U kunt dan met uw huisarts 

of specialist bespreken wat er gedaan moet worden. Ook hiervoor geeft u toestemming.  

 

Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit 

geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige 

onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw 

toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Uw lichaamsmateriaal wordt 

na intrekking van uw toestemming vernietigd. Als er al metingen met dat lichaamsmateriaal 

zijn gedaan, dan worden die gegevens nog wel gebruikt. 

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.   

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek zijn dat TNO en het RHMDC. Zie 

bijlage A voor contactgegevens en website. 

 

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst 

contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (zie bijlage A) of de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Registratie van het onderzoek 

Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-

wetenschappelijke onderzoeken namelijk http://www.trialregister.nl. Daarin zijn geen 

gegevens opgenomen die naar u herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de website een 

samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder 

studiecode NL7117. 

 

Betrokkenheid van partners in dit onderzoek: 

LUMC, Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum, Roche Diabetes Care BV en EkoMenu 

zijn als partners betrokken bij dit onderzoek. Roche Diabetes Care BV levert de continu 

glucose monitoringsystemen die in dit onderzoek worden gebruikt. Reinier Haga Medisch 

Diagnostisch Centrum zal de bloedafnames en glucose tolerantietesten verzorgen. EkoMenu 

levert de maaltijdboxen voor de dieetinterventies tijdens dit onderzoek. Het LUMC is 

betrokken als onderzoekspartij.  

De gecodeerde data die tijdens dit onderzoek worden verzameld zullen ook met Roche 

Diabetes Care BV, Ekomenu, en Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum worden 

gedeeld voor intern gebruik.  

 

BELANGRIJK: de gegevens die in dit onderzoek worden verzameld zullen voor derden, 

inclusief partijen als LUMC,  Roche Diabetes Care BV en EkoMenu, niet herleidbaar zijn tot 
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individuele personen. Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum heeft wel beschikking 

over uw persoonsgegevens, aangezien zij met u de afspraken voor de bloedafnames 

inplannen en deze resultaten via het online portaal van Reinier de Graaf Gasthuis 

beschikbaar stelt.  

 

11. Verzekering voor proefpersonen 

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

dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer 

informatie over de verzekering. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden. 

 

12. Informeren huisarts 

Wij sturen uw huisarts altijd een brief/e-mail om te laten weten dat u meedoet aan het 

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

dit onderzoek. 

In geval van onverwachte bevinden, bijvoorbeeld in de bloedsuikerwaarde tijdens de 

glucosetolerantie test wordt er contact met u opgenomen door een bij het onderzoek 

betrokken arts. Deze arts zal u zo nodig adviseren om contact op te nemen met uw eigen 

huisarts. Dit is voor uw eigen veiligheid.  

 

13. Vergoeding voor meedoen 

De extra testen en behandeling voor het onderzoek kosten u niets. Tijdens dit onderzoek 

kunt u kosteloos gebruik maken van het continu glucose monitoringsysteem, waarmee u 

inzicht kunt krijgen in uw glucosewaarden. Ook krijgt u 6 maanden lang gratis beschikking 

over een bloedglucosemeter, lancetten en teststrip. 

Tijdens de interventieperiodes waarin u een specifiek dieetpatroon volgt krijgt u gratis 

maaltijdboxen voor de avondmaaltijden. Dit gaat in totaal om 16 avondmaaltijden. 

Tenslotte krijgt u een financiële vergoeding voor uw deelname aan het onderzoek van:  

- €200,- als u het onderzoek volledig afrondt 

- €75,- als u na minimaal 13 weken stopt met het onderzoek 

Stopt u al voor de 13e studieweek met het onderzoek? Dan krijgt u geen financiële 

vergoeding. De kosten voor de sensor, bloedglucosemeter en maaltijden hoeft u uiteraard 

niet terug te betalen. Wel vragen we u de nog ongebruikte sensoren en zenders retour te 

sturen. 

Ook krijgt u een vergoeding voor uw (extra) reiskosten (maximaal €15,- per reis).  

 
14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers via humanstudies@tno.nl. Voor 

onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke 

arts. Zij weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek. 

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw 

behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. 

Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 
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15. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname 

aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u 

aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze 

toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Informatie over de verzekering  

C.  Schematisch overzicht van onderzoekshandelingen 

D. Belasting onderzoekshandelingen 

E.  Toestemmingsformulier 

F.  Folder van de glucose sensor 

G.  Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de 

proefpersoon’ (versie 1 maart 2017) 
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Bijlage A: contactgegevens  

 

Algemene vragen  humanstudies@tno.nl  

  

Coördinerend onderzoeker  Iris de Hoogh 
 iris.dehoogh@tno.nl 
  
 

Onafhankelijk arts Yara Wingelaar-Jagt 

  YQ.Wingelaar.Jagt@mindef.nl 

 +31 612 0820 79 

 

Onafhankelijke contactpersoon Anneke Douma 
(klachten) 088 866 16 84 
 
 
Functionaris voor de  Remy van den Boom 
Gegevensbescherming van TNO privacy@tno.nl 
  

 
Functionaris voor de            Hubert Collée  
Gegevensbescherming van RHMDC      privacy@reinier-mdc.nl  
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

TNO heeft als verrichter, conform het Besluit van de Minister van Justitie en de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juli 1999, een 
risicoverzekering afgesloten voor proefpersonen. De verzekeraar is: 

HDI Global SE, met als tussenpersoon Aon Risk Solutions 
3000 AM Rotterdam 
 
In de polis is schade als gevolg van deelname aan het onderzoek verzekerd. 
Onder schade wordt verstaan: schade door letsel of overlijden. 
 

Voorwaarden: Algemene voorwaarden WMO 2015 van HDI-Gerling.   De verzekering 
voldoet aan de in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen 
gestelde eisen. 

De verzekering biedt dekking voor schade tot een bedrag van € 650.000,- per 
proefpersoon, zulks tot een maximum van tot € 5.000.000,- voor het onderzoek in zijn 
geheel en gelimiteerd tot € 7.500.000,- per verzekeringsjaar. Tevens geldt een 
verzekerd bedrag van € 7.500.000, - voor schade die zich na de beëindiging van de 
verzekeringsovereenkomst openbaart. Een schade heeft zich in deze zin 
geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is gemeld. 

Van toepassing zijn de Algemene Verzekeringsvoorwaarden WMO 2015.  
De verzekering wordt geacht te voldoen aan het Besluit van 24 november 2014, 
houdende regels inzake de verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen (Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen 2015). 
 

Bij letsel en letselschade moet(en): 
1. contact worden opgenomen met de studie specifieke verpleegkundige of 

onderzoeker van TNO, 
2. de adviezen van de onderzoeker van TNO worden opgevolgd, 
3. er zorg voor worden gedragen dat verdere schade zo veel mogelijk wordt 

beperkt/voorkomen, en 
4. de huisarts worden geïnformeerd. 
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Bijlage C: Schematische overzicht van onderzoekshandelingen 

 

Week Wat te doen Locatie 

0 Invullen van de vragenlijsten, uitleg over de studie 

en alle meetinstrumenten en lichaamsmetingen. 

Kantoor RHMDC* 

(Delft) of TNO locatie 

1   

2 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en naar de 

prikpost voor bloedafname en orale 

glucosetolerantie test. 

Bloedafnamelocatie 

RHMDC* (Delft) 

3   

4 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en eten 

volgens een Mediterraan dieet (maaltijdbox voor 

diner en maaltijdplan voor overige maaltijden) 

Thuis 

5   

6 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en op deze 

4 dagen 15 minuten wandelen na elke maaltijd 

(ontbijt, lunch, diner) 

Thuis 

7   

8 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en eten 

volgens een laag koolhydraat dieet (maaltijdbox 

voor diner en maaltijdplan voor overige 

maaltijden) 

Thuis 

9   

10 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en op deze 

4 dagen tussen 9:00 en 17:00 elk uur minimaal 5 

minuten fysiek actief zijn 

Thuis 

11   

12   

13 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en naar de 

prikpost voor ]bloedafname en glucosetolerantie 

test. 

Bloedafnamelocatie 

RHMDC* (Delft) 

14   

15 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en eten 

volgens een laag koolhydraat dieet (maaltijdbox 

voor diner en maaltijdplan voor overige 

maaltijden) 

Thuis 
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16   

17 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en op deze 

4 dagen tussen 9:00 en 17:00 elk uur minimaal 5 

minuten fysiek actief zijn 

Thuis 

18   

19   

20 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en op deze 

4 dagen 15 minuten wandelen na elke maaltijd 

(ontbijt, lunch, diner) 

Thuis 

21   

22 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en eten 

volgens een Mediterraan dieet (maaltijdbox voor 

diner en maaltijdplan voor overige maaltijden) 

Thuis 

23   

24 Bijhouden van voeding, beweging, stemming en 

glucose/ketonen prikken voor 4 dagen en naar de 

prikpost voor bloedafname en glucosetolerantie 

test. 

Bloedafnamelocatie 

RHMDC* (Delft) 

25   

26   

27 Evaluatie van studiedeelname door middel van een 

interview en lichaamsmetingen 

TNO locatie 

* RHCM = Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum  
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Bijlage D: Belasting onderzoekshandelingen 

 

Tabel 1  Gemiddelde meettijd per dag 

Meting Aantal keer Tijd 

Start bezoek Eenmalig bij de start van de studie 90 min  

Orale glucosetolerantie 

test en bloedafnames 

Drie keer tijdens het onderzoek 150 min. per 

keer 

Bijhouden van normale 

leefstijl 

Op 12 dagen tijdens het onderzoek 30 min/dag 

Interventie volgen + 

leefstijl bijhouden 

Op 32 dagen tijdens het onderzoek 60 min/dag 

Telefonisch interview Eenmalig na afloop van de studie 30 min 

Totale tijdsinvestering   Ongeveer 

48 uur 
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Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon  

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om 

toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te 

geven. 

- Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts die mij behandelt dat ik 

meedoe aan dit onderzoek 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en 

bloedmonsters voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek. Ik ben 

mij ervan bewust dat daarbij gevoelige gegevens over mijn gezondheid worden 

verzameld en geef daarvoor expliciete toestemming. 

- Ik weet dat de partners in het consortium, zijnde Roche Diabetes Care BV en Ekomenu 

toegang hebben tot mijn gegevens zonder dat deze herleidbaar zijn naar mij als persoon 

(pseudoniem). 

- Ik weet dat de partners in het consortium, zijnde RHMDC en Reinier de Graaf Gasthuis 

toegang hebben tot mijn gegevens om een afspraak voor bloedafname te maken, uit te 

voeren en deze gegevens via een online portaal aan mij ter beschikking te stellen. 

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn 

gegevens kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef 

toestemming voor die inzage door deze personen. 

- Ik geef  □ wel 

□ geen  

toestemming om mijn gegevens te bewaren en te gebruiken voor toekomstig 

onderzoek op het gebied van diabetes, glucose en leefstijl door TNO en de 

andere consortium partners. 

- Ik geef  □ wel 

□ geen  

toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te bewaren en om 

dit later nog voor meer TNO-onderzoek te gebruiken 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 
onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 
proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie 

van het toestemmingsformulier. 


