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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Het effect van het toevoegen van personalisatie componenten aan een 

gecombineerde leefstijlinterventie  

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt 

deze brief omdat u door uw huisarts bent doorverwezen om de tweejarige gecombineerde 

leefstijlinterventie, het SLIMMER-programma, te volgen.  

 

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 zo’n onderzoek  kunt u vinden op 

www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.  

  

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek is opgezet door TNO en de GGD Noord- en Oost Gelderland en wordt gedaan 

door onderzoekers bij verschillende gezondheidszorgpraktijken en diëtisten. Voor dit 

onderzoek zijn 120 mensen met overgewicht/obesitas nodig die deelnemen aan het 

SLIMMER programma in 2021.  

 

De medisch-ethische toetsingscommissie Brabant heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website 

www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.  

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken of het personaliseren van een gecombineerd 

voeding- en bewegingsprogramma (in dit geval het SLIMMER programma) helpt bij het 

naleven van het leefstijladvies. Met personaliseren bedoelen we dat er adviezen en 

ondersteuning worden gegeven op basis van biologische (bijvoorbeeld bloedwaarden) en 

gedragskenmerken van één bepaalde persoon.  Daarnaast wordt er gekeken of 

personalisatie van de gecombineerde leefstijlinterventie helpt bij het verbeteren van de 

gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met overgewicht/obesitas. De resultaten van 
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dit onderzoek helpen de GGD Noord- en Oost Gelderland om het SLIMMER programma te 

blijven verbeteren en daarnaast helpen de resultaten om dit soort behandelingen standaard 

aan te kunnen bieden binnen de zorg. De onderzoeksresultaten worden uiteindelijk 

gepubliceerd.  

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Steeds meer Nederlanders hebben overgewicht of obesitas, wat het risico op hart- en 

vaatziekten en diabetes type 2 verhoogt. Uit onderzoek blijkt dat meer bewegen en gezonder 

eten het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 kan verkleinen. Gezonder eten en 

meer bewegen heeft ook positieve effecten op de kwaliteit van leven en lichamelijke 

gezondheid van mensen met overgewicht of obesitas. Het SLIMMER programma heeft als 

doel het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van mensen 

met overgewicht of obesitas. Welke leefstijladviezen het beste werken verschilt per persoon. 

Daarom willen wij onderzoeken wat de effecten zijn van extra personalisatie van het 

SLIMMER programma op het volhouden en naleven van het programma, en op het 

gezondheidsgedrag en de gezondheid van mensen met overgewicht of obesitas.  

Daarnaast willen we onderzoeken of meedoen aan een leefstijlprogramma een 

ontstekingsreactie gemeten in het bloed of met een speciale meetpleister kan verlagen. Als 

laatste willen we onderzoeken of het volgen van een leefstijlprogramma effecten heeft op de 

darmgezondheid, door bepaalde metingen te doen in de ontlasting.  

 

4. Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet met het onderzoek, duurt dat in totaal ongeveer 6 maanden voor u. In bijlage 

C vindt u criteria waaraan u als deelnemer moet voldoen . 

U neemt deel aan het SLIMMER programma, dat duurt twee jaar. Onze studie vindt plaats 

tijdens de eerste 6 maanden van het SLIMMER programma. Tijdens deze eerste 6 maanden 

voegen we extra personalisatie toe aan het ‘gewone’ SLIMMER programma met behulp van 

een  app op de mobiele telefoon (de HowAmI-app). Deze app kunt u gebruiken om gegevens 

over uw eigen gezondheid op te slaan en inzicht te krijgen in uw voedingspatroon. Daarnaast 

kunt u doelen stellen hoe u uw voedings- of beweegpatroon zou willen verbeteren. De app 

helpt u dagelijks herinneren aan uw doel, en ondersteunt u hierbij. Daarnaast krijgt u een 

activiteitenmeter (Fitbit), waarmee u inzicht krijgt in uw bewegingspatroon. Ook ontvangt u 

een slimme weegschaal, die gewicht en vetpercentage kan meten. Verder vinden er 

individuele coaching-sessies plaats, die extra zijn ten opzichte van het ‘gewone’ SLIMMER 

programma. Er zullen in totaal vier extra coaching-sessies plaatsvinden. Deze vinden plaats 

in week 6, 12, 18 en 24 van het SLIMMER programma. Tijdens deze sessies bespreekt u 

met een coach of uw gestelde doel is bereikt. Als een doel niet is behaald  wordt besproken 

wat er kan helpen het doel wel te halen.  

 

Bezoeken en metingen 

In de loop van het onderzoek vragen we u om in totaal drie keer naar het onderzoeksinstituut 

(Zeist) te komen voor metingen. Dit zal zijn vier weken voor de start van het SLIMMER 

programma, halverwege het SLIMMER programma (week 12) en aan het eind van het 
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onderzoek (na 6 maanden). Tijdens deze bezoeken zullen er lichaamsmetingen (gewicht, 

vetpercentage, bloeddruk en heup- en middelomtrek) worden gedaan en wordt er bloed 

afgenomen.  

Tijdens het eerste en tijdens het laatste bezoek, ondergaat u ook de zogenaamde PhenFlex 

test. Voorafgaand aan deze test mag u 10 uur niets eten of drinken (= nuchter), zodat er in 

het onderzoeksinstituut nuchter een buisje bloed afgenomen kan worden. Vervolgens krijgt u 

de PhenFlex drank, die  u binnen 5 minuten op dient te drinken. Deze PhenFlex drank lijkt op 

een milkshake en is ongeveer een halve liter. 30, 60, 120 en 240 minuten na het drinken van 

het drankje zullen er buisjes bloed afgenomen worden. De PhenFlex test geeft aan hoe uw 

lichaam de stoffen uit de drank opneemt. Dit is een maat voor uw gezondheid. Daarnaast 

onderzoeken we de toegevoegde waarde van een zogenaamde meetpleister voor het meten 

van de lichamelijke reactie op het drinken van de PhenFlex test. Dit zal gebeuren in ongeveer 

een derde van het aantal proefpersonen, waarvan u er een kunt zijn. De meetpleister meet 

uw vitale functies (hartfilmpje, ademhalingsritme, beweging). De pleister wordt een half uur 

voor het drinken van de PhenFlex drank opgeplakt tussen uw schouder en borst. Aan het 

einde van de testdag, na 4-5 uur, wordt de meetpleister verwijderd. Het eerste en het laatste 

bezoek aan het onderzoeksinstituut duren steeds ongeveer 6 uur. Het tweede bezoek duurt 

maximaal 1 uur.  

 

In de wachttijden tussen de bloedafnames van de PhenFlex test wordt u gevraagd een aantal 

uitgebreide online vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan onder andere over de kwaliteit 

van leven, lichamelijke beweging, voeding en uw leefomgeving. Ook worden algemene 

vragen gesteld, bijvoorbeeld wat uw leeftijd is.. Deze vragen gebruiken we om de deelnemers 

in kaart te brengen. Ten slotte vragen we u naar uw ervaringen met deelname aan het 

SLIMMER programma.  Uw antwoorden zijn niet naar u herleidbaar. Gedurende het 

onderzoek vult u nog 2 keer een set vragenlijsten in, namelijk na 3 maanden en aan het eind 

van het onderzoek (weer tijdens de PhenFlex test). Het invullen van deze vragenlijsten 

halverwege het programma kost u ongeveer 20 minuten . De vragenlijsten aan het begin en 

eind kosten u ongeveer 1 tot 1,5 uur (die vult u in tijdens de wachttijden van de PhenFlex 

test).  

 

Gedurende het onderzoek vragen wij u: 

• 3 keer naar het onderzoeksinstituut te komen voor metingen. 

• Individuele en groep coaching sessies bij te wonen. 

• Om de week, gedurende een dag bij te houden wat u die dag eet en drinkt in een 

applicatie op uw smartphone. 

• Een doel te stellen in de mobiele applicatie voor de komende weken.  

• Een activiteitmeter (fitbit) te dragen om de pols. 

• Uzelf regelmatig (dagelijks) te wegen. 

• De toegezonden vragenlijsten in te vullen 
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Hieronder ziet u een schematisch overzicht van wat de studie voor u inhoudt:  

 

 

 

 

 

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: 

• Meedoet aan het SLIMMER programma. 

• Gebruik maakt van de leefstijl-applicatie op uw mobiele telefoon,  

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

• Afspraken voor bezoeken nakomt. 

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

test 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 u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. U mag op ieder moment stoppen 

met het onderzoek.  

• Als uw contactgegevens wijzigen. 

 

6. Mogelijke ongemakken  

Metingen 

Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we 

ongeveer 200 ml bloed bij u af op een onderzoeksdag met de PhenFlex drank. Deze 
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hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Na 3 maanden wordt er een eenmalige 

bloedafname gedaan van maximaal 30 ml. In totaal voor de hele studie is dit ongeveer 430 

ml.Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. De 

meetpleister kan tijdens het dragen mogelijk irritatie op de huid veroorzaken. In dat geval 

wordt de meetpleister verwijderd, maar kunt uw wel aan het onderzoek mee blijven doen.  

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

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

doen. 

 

Het SLIMMER programma kan ervoor zorgen dat uw gewicht, middelomtrek en 

bloedsuikergehalte afnemen en dat uw kwaliteit van leven verbetert, maar zeker is dat niet. 

Uw deelname aan het onderzoek kan wel bijdragen aan meer kennis over de effecten van 

lichamelijke beweging op de gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met 

overgewicht/obesitas. 

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:  

- mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek zoals beschreven bij punt 6; 

- mogelijk confronterende vragenlijsten. 

 

Deelname aan het onderzoek betekent ook: 

- dat u extra tijd kwijt bent; 

- (extra) testen ondergaat; 

- dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden; 

 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt  4, 5 en 6 beschreven. 

 

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 direct melden aan de onderzoeker.  

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

Mocht u dit echter willen, dan kan verzameld onderzoeksmateriaal alsnog 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 zoals beschreven onder punt 4 voorbij zijn 

• u zelf kiest om te stoppen 
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• u zwanger wordt  

• 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 drie maanden na uw deelname. Mocht 

dit langer duren dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

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. Ook wordt lichaamsmateriaal verzameld. In dit onderzoek is dat bloed 

en een beetje ontlasting. 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. Wij vragen voor het gebruik van uw 

gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming.  

 

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 in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de 

opdrachtgever worden gestuurd 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 op de onderzoekslokatie 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 onafhankelijk arts betrokken bij dit onderzoek, een monitor die voor TNO werkt en 

nationale autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw 

gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  

 

Bewaartermijn gegevens  

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslokatie. Uw 

lichaamsmateriaal wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het wordt bewaard om 

gedurende of na afloop van dit onderzoek nog aanvullende bepalingen te kunnen doen die te 

maken hebben met dit onderzoek. Wij vragen hiervoor uw toestemming. 
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Bewaren en gebruik van gegevens 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. Daarvoor zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 15 jaar worden bewaard. 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. 

 

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 is dat TNO. Zie bijlage A voor 

contactgegevens.  

 

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

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

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de (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 het Nederlands Trial Register (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 (XXX – code nog niet vrijgegeven). 

 

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

melden. 

 

12. Informeren huisarts 

Uw huisarts zal door de onderzoekers op de hoogte gebracht worden van uw deelname aan 

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

aan dit onderzoek. 

 

13. Vergoeding voor meedoen 

De extra testen voor het onderzoek kosten u niets. Voor het meedoen aan dit onderzoek 

krijgt u de volgende compensatie van € 225,-. Ook krijgt u uw reiskosten van en naar de 

onderzoekslokatie vergoed (tot een maximum bedrag van € 15,- per keer). 

 

Als u stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijgt u een lagere vergoeding uitbetaald. 

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit onderzoek. Voor 

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

arts. Hij 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 onafhankelijke 

contactpersoon van TNO. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens 

 

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. Deelnemerscriteria 

D. Toestemmingsformulier 
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Bijlage A: contactgegevens  

 

 

Algemene vragen   Iris de Hoogh 

   Iris.dehoogh@tno.nl 

  

Medische vragen   Joëlle Oosterman 

   Joelle.oosterman@tno.nl 

 

Coördinerend onderzoeker  Wilrike Pasman (TNO) 

   wilrike.pasman@tno.nl 

    

Onafhankelijk arts   Ries Simons 

(medische vragen)  simons-aeromed@ziggo.nl 

   M: 06 – 12859520 

 

Onafhankelijke contactpersoon  Anneke Douma 

(klachten)  anneke.douma@tno.nl 

 

Functionaris voor de  
Gegevensbescherming van TNO Remy van den Boom 
 remy.vandenboom@tno.nl 
 

 

 

  

mailto:simons-aeromed@ziggo.nl


Proefpersoneninformatie studie 2048 

 

NL75482.028.20 – versie 2, 6 november 2020  pagina 11 van 13 

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 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: Deelnemerscriteria 

 

Wanneer kunt u deelnemen aan de studie?  

Hieronder staat wanneer u wel en niet mee kan doen aan de studie.  

 

U kunt meedoen indien u voldoet aan onderstaande punten: 

1. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 18-70 jaar én 

2. BMI > 30 kg/m2 óf 

3. BMI > 25 kg/m2 met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten en/of type 2 diabetes, 

gebaseerd op de NHG óf 

4. Verhoogde taille omvang (vrouwen > 80 cm en mannen > 92 cm) én 

5. Beperkt fysiek actief en suboptimaal dieet (ruimte voor verbetering) én 

6. Lichamelijk in staat zijn om aan een leefstijlprogramma deel te nemen én 

7. Gemotiveerd om deel te nemen aan een leefstijlinterventie én 

8. In staat om online technologie op een tablet of een PC/laptop te gebruiken met toegang tot 

internet én 

9. In het bezit van een smartphone die op een recente versie van iOS of Android draait én 

10. Bereid zich te houden aan de studie procedures én 

11. De Nederlandse taal machtig (lezen en spreken). 

 

U kunt niet meedoen indien u voldoet aan onderstaande punten: 

Tegelijkertijd deelname aan een ander leefstijlprogramma en of onderzoek 

2. Een mentale of lichamelijke beperking die deelname aan de leefstijlinterventie in de 

weg staat.  

2.  

3. Diverse ernstige medische aandoeningen en/of medicijnengebruik (ter beoordeling van de 

studiearts) 

4. Geplande operatie tijdens de onderzoeksperiode 

5. Zwanger of borst-voedend 

6. Niet in staat om de meeste de individuele en/of groepsbijeenkomsten bij te wonen 

7. Meer dan 21 eenheden alcohol gebruiken per week 

8. Recente bloeddonatie (minder dan 1 maand voorafgaand aan deze studie) 
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Bijlage D: Toestemmingsformulier proefpersoon  
 

Het effect van het toevoegen van personalisatie componenten aan een 

gecombineerde leefstijlinterventie  

- 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 dat ik meedoe aan dit 

onderzoek. 
- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn bloedmonsters voor de 

beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek. 
- 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 persoonsgegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig 

onderzoek op het gebied van het metabool syndroom en/of het SLIMMER programma 

- Ik geef 
                    □ wel 

□ geen  

toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te bewaren en om dit later nog 

voor meer onderzoek te gebruiken 

- Ik geef 
                    □ wel 

   □ geen  
 

toestemming om mij aan het eind van het SLIMMER programma (dus na afloop van de 2 

jaar) nogmaals te benaderen voor evaluatie van het programma 

- 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. 


