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Beste heer of mevrouw, 
 
U heeft aangegeven dat u graag meer informatie wilt ontvangen over ons wetenschappelijk 
onderzoek naar de effecten van plantenstanolen op astmasymptomen. U beslist uiteraard 
zelf of u mee wilt doen of niet. Voordat u deze beslissing neemt, is het van belang om meer 
te weten over dit onderzoek. Lees deze informatiebrochure daarom rustig door. U mag het 
uiteraard ook met uw partner, vrienden of familie bespreken. Daarnaast is er een 
onafhankelijk persoon aan het onderzoek verbonden, die veel van het onderzoek weet. U 
mag haar ook benaderen als u vragen heeft over het onderzoek. Lees ook de “Algemene 
informatie voor de proefpersoon” betreffende Medisch-wetenschappelijk onderzoek rustig 
door (Bijlage A). Deze is aan het einde van deze informatiebrochure toegevoegd. Heeft u na 
het lezen van deze informatiebrochure nog vragen? Dan kunt u steeds terecht bij de 
onderzoeker. In Bijlage B vindt u onze contactgegevens. 

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek is opgezet door de vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen van de 
Universiteit Maastricht, in samenwerking met het Finse bedrijf Raisio Nutrition Ltd. Dit bedrijf 
zal betrokken zijn bij de productie en het aanleveren van de fruit toffees die gebruikt zullen 
worden in deze studie. 
 
In totaal zullen 160 vrijwilligers uit Zuid-Limburg dit onderzoek afronden. De Medisch-
Ethische Toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit 
Maastricht (METC azM/UM) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de 
toetsing van het medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-
wetenschappelijk onderzoek (zie Bijlage A). 
 

2. Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het bestuderen van de effecten van plantenstanolen op 
astmasymptomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met volwassen astmapatiënten (18-70 
jaar oud) met allergische astma die al minstens één jaar behandeld worden met een lage dosis 
inhalatiecorticosteroïden. Naast het onderzoeken van de effecten van plantenstanolen op 
astmasymptomen, zullen we in twee subgroepen onderzoek doen naar de effecten van 
plantenstanolen op vaatfunctie en cognitie en naar de werking van plantenstanolen via het 
immuunsysteem. 
 

3. Achtergrond van het onderzoek 
Wereldwijd zijn er ruim 300 miljoen astmapatiënten. Allergische astma wordt veroorzaakt 
door allergenen uit de omgeving die astmaklachten opwekken, zoals een piepende 
ademhaling, kortademigheid of hoesten. Voorbeelden van allergenen zijn pollen en 
huisstofmijt. Als mensen met astma een allergeen inademen, volgt er een reactie in het 
afweersysteem die zorgt voor de astmaklachten. Dit komt doordat de cellen in het 
afweersysteem van mensen met astma niet in balans zijn. Mensen die last hebben van astma 
worden in het dagelijks leven beperkt door hun ziektelast, waardoor de kwaliteit van leven 
niet optimaal is.  
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Plantenstanolen komen van nature voor in producten zoals fruit, groenten, plantaardige oliën 
en noten. Plantenstanolen zijn onderdeel van een grotere groep, namelijk fytosterolen. Dit 
zijn essentiële bouwstenen in alle plantencellen. Dit is vergelijkbaar met de rol die cholesterol 
speelt in cellen van mensen en dieren. De structuur van plantenstanolen lijkt erg op die van 
cholesterol, maar plantenstanolen worden bijna niet opgenomen in het menselijk lichaam. 
Plantenstanolen kunnen er echter wel voor zorgen dat een deel van de cholesterol uit de 
voeding ook niet wordt opgenomen door het lichaam. Dit effect is gunstig voor mensen met 
een verhoogd cholesterol. Het hebben van een hoog cholesterol is een risicofactor voor het 
ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
plantenstanolen ook een effect hebben op het afweersysteem. Plantenstanolen kunnen 
mogelijk de balans in het afweersysteem van astmapatiënten herstellen, waardoor de 
astmasymptomen zouden kunnen afnemen. In deze studie gaan wij verder onderzoeken of 
plantenstanolen in de praktijk daadwerkelijk astmasymptomen kunnen verminderen en hoe 
dit precies in zijn werk gaat in het lichaam.  
 

4. Wat meedoen inhoudt 
 
Vooronderzoek 
Voordat u mee kunt doen aan dit onderzoek, wordt er tijdens een vooronderzoek bepaald of 
u mee kunt doen. In het geval van toevalsbevindingen (dit zijn ongezochte en niet voorziene 
resultaten van een onderzoek) wordt dit ten allen tijden zowel aan u als aan uw huisarts 
gemeld. Indien u niet wilt dat u en uw huisarts worden geïnformeerd bij eventuele 
toevalsbevindingen, dan kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. 
 
Astma metingen 
Als u besluit om mee te doen aan de studie, betekent dit dat u minimaal één jaar deelneemt 
aan de studie. U doet dan automatisch mee aan de astma metingen. Hieronder vindt u uitleg 
over deze metingen. U beslist zelf of u naast de astma metingen, die de basis vormen van het 
onderzoek, ook nog mee wilt doen aan de extra metingen. 
 

• Astma metingen 
Als u besluit mee te doen aan dit onderzoek, doet u automatisch mee aan de astma metingen. 
Op testdagen zult u naar de universiteit komen. Hier zal bloed worden geprikt, zult u een 
longfunctietest uitvoeren en zult u vragenlijsten invullen. Dit onderzoek duurt één jaar. In 
totaal komt u één keer naar de universiteit voor vooronderzoek en vijf keer voor het afnemen 
van een bloedmonster, het uitvoeren van longfunctietesten en het invullen van vragenlijsten 
(zie Figuur 1). Een testdag duurt ongeveer twee uur. 
 
Extra metingen 
Dit onderzoek bestaat naast de standaard astma metingen ook uit extra metingen. U beslist 
zelf of u hieraan meedoet. Hieronder vindt u uitleg over de extra metingen.  
 

• Vaatfunctie en cognitiemetingen 
Naast het effect van plantenstanolen op astma, zijn we ook geïnteresseerd in het 
onderzoeken van het effect van plantenstanolen op vaatfunctie en cognitieve prestatie. Dit 
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deel van het onderzoek zal worden volbracht door 70 astmapatiënten die ook deelnemen aan 
de astma metingen, zoals hierboven beschreven. U beslist zelf of u mee wilt doen aan deze 
extra metingen. Deze metingen zullen op dezelfde dag als de astma metingen worden 
uitgevoerd (zie Figuur 1). U hoeft hiervoor dus niet extra naar de universiteit te komen. Op 
deze dagen zullen de astma metingen worden uitgevoerd, zoals hierboven omschreven. 
Daarnaast zult u aan het begin en aan het einde van het jaar uw vaatfunctie laten meten, 
foto’s laten maken van uw netvlies en meedoen aan een cognitie test. Dit betekent dat u twee 
langere testdagen heeft, van ongeveer vier uur. De overige drie testdagen zullen gelijk zijn 
aan de testdagen met alleen astma metingen en zullen dus ongeveer twee uur duren. 

• Vaccinatie 
Ook willen we graag onderzoeken hoe plantenstanolen precies werken in het lichaam. 
Hiervoor verlengen we de studie met één maand, waarin deelnemers een vaccinatie krijgen. 
In de daaropvolgende maand zult u wekelijks naar de universiteit komen om bloed te laten 
prikken. Als u ook meedoet aan de vaccinatie, zult u in totaal negen keer naar de universiteit 
komen (zie Figuur 1). Na deze extra maand is voor u deelname aan de studie ook afgelopen. 
De eerste vijf testdagen zullen gelijk zijn aan de testdagen met alleen astma metingen. Deze 
zullen dus ongeveer twee uur duren. De overige testdagen, die plaatsvinden na de vaccinatie, 
zullen ongeveer 30 minuten per keer duren.  
Dit deel van het onderzoek zal worden volbracht door 70 astmapatiënten die ook deel hebben 
genomen aan het onderzoek over plantenstanolen en astmasymptomen, zoals hierboven 
beschreven staat. U beslist zelf of u mee wilt doen aan deze extra metingen. U hoeft hiervoor 
niet deel te nemen aan de extra vaatfunctie en cognitie metingen, maar dit mag wel. 
 
Overzicht metingen 

 
Figuur 1: Voordat u aan het onderzoek begint, heeft u een vooronderzoek. Als u meedoet aan de astma metingen, 
komt u daarna vijf keer naar de universiteit voor testdagen. Dit geldt ook als u meedoet aan de vaatfunctie en 
cognitie metingen, alleen zijn hier eerste en laatste testdag wat langer omdat u dan extra metingen ondergaat. 
Als u meedoet aan de vaccinatie, doet u een extra maand mee aan de studie. In deze laatste maand komt u vier 
keer naar de universiteit om een bloedmonster af te staan.  

Hoeveel tijd kost het om mee te doen 
Naast de studiebezoeken, komt u ook een keer naar de universiteit voor het vooronderzoek. 
Het vooronderzoek zal ongeveer een halfuur (30 minuten) duren. De bezoeken die daarop 
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volgen zullen tussen de 1.5 uur en 4 uur duren, afhankelijk van de metingen waaraan u 
meedoet. De totale tijdsinvestering in het onderzoek zal ongeveer 9 uur en 30 minuten zijn 
als u alleen meedoet aan de astma metingen; 13 uur en 30 minuten als u ook meedoet aan 
de vaatfunctie en cognitie metingen; 10 uur en 45 minuten als u naast de astma metingen 
ook meedoet aan de vaccinatie; en 14 uur en 45 minuten als u meedoet aan de astma, 
vaatfunctie en cognitie metingen én de vaccinatie. Deze tijdsinvestering is verspreid over de 
periode van ongeveer één jaar. Dit is exclusief reistijd. 
 
Vooronderzoek 
Tijdens het vooronderzoek zal het volgende gebeuren: 

• U komt nuchter naar de universiteit. Dit houdt in dat u de avond van tevoren vanaf 
20.00 uur niets meer mag eten of drinken, alleen water drinken is toegestaan (het 
drinken van koffie en thee is bijvoorbeeld niet toegestaan). Daarnaast mag u de dag 
voor het onderzoek geen alcohol gebruiken. 

• Uw lengte, gewicht, buik- en heupomtrek worden gemeten. 

• U vult een medische en algemene vragenlijst in. De medische vragenlijst zal door een 
arts beoordeeld worden. 

• U wordt gevraagd gegevens te noteren die nodig zijn om een recept uit te schrijven 
voor medicatie (kortwerkende luchtwegverwijders) voor de longfunctietesten die u 
gedurende de studie uit zult voeren. Onder deze gegevens vallen uw naam, adres, 
geboortedatum en BSN nummer. Deze gegevens vragen wij tijdens de screening na, 
omdat wij u niet meer zien voor aanvang van de eerste testdag. Mocht na de screening 
blijken dat u niet geschikt bent om deel te nemen aan het onderzoek, dan zullen wij 
deze gegevens direct vernietigen. 

• Er zal bloed afgenomen worden om het cholesterol- en suikergehalte in uw bloed te 
kunnen meten. 
 

Op basis van deze gegevens wordt bepaald of u mee kunt doen aan het onderzoek. 
Wanneer kunt u NIET deelnemen aan het onderzoek? 
 

• U heeft geen allergische astma 

• Uw astma is niet stabiel 

• U wordt niet behandeld met een lage dosis inhalatiecorticosteroïden of u wordt 
minder dan een jaar behandeld met een lage dosis inhalatiecorticosteroïden 

• U bent jonger dan 18 jaar of ouder dan 70 jaar 

• U heeft een body mass index (BMI) die kleiner is dan 20 of groter is dan 35 

• Het cholesterolgehalte in uw bloed is hoger dan 8.0 mmol/L 

• Het suikergehalte in uw bloed is hoger dan 7.0 mmol/L 

• U wilt niet stoppen met het gebruik van plantenstanolen buiten de studie om 
(bijvoorbeeld met het gebruik van margarines met een cholesterolverlagend effect) 

• U rookt of ben gestopt met roken in het afgelopen jaar 

• Als u meer dan 10 pakjaren heeft gerookt in uw leven (pakjaren = pakjes gerookt per 
dag * aantal jaren dat u heeft gerookt) 

• U bent allergisch voor een ingrediënt van de fruit toffees 

• U gebruikt medicatie die uw afweersysteem beïnvloed (dit wordt nagegaan d.m.v. de 
medische vragenlijst die door de arts wordt beoordeeld) 
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• U leidt aan een ziekte die gekenmerkt wordt door ontstekingen (dit wordt nagegaan 
d.m.v. de medische vragenlijst die door de arts wordt beoordeeld) 

• U bent bloeddonor en bent van plan om tijdens de studie bloed te doneren   

• U bent zwanger 

• U geeft borstvoeding 
 
Het is niet verplicht om ook deel te nemen aan de vaccinatie, maar voor dit onderdeel van 
het onderzoek gelden extra voorwaarden voor deelname. 
  
Wanneer kunt u NIET deelnemen aan het vaccinatie onderzoek? 
 

• U bent al gevaccineerd tegen Pneumokokken of rabiës  

• U bent gevaccineerd tegen tetanus na de eerste vaccinatie die u als kind via het 
Rijksvaccinatieprogramma heeft gekregen. 

• U heeft ooit een Pneumokokken infectie, rabiës, of tetanus gehad  

• U bent allergisch voor een ingrediënt in de vaccins 
 
 
Het onderzoek 
Als u na de screening mee wilt en kunt doen aan het onderzoek, zullen meer bezoeken aan 
de universiteit volgen. Deze bezoeken (testdagen) zullen er anders uitzien dan het 
vooronderzoek: 
 
Allereerst zult u willekeurig worden ingedeeld in de plantenstanolen groep, of in de 
controlegroep. De plantenstanolen groep zal gedurende het onderzoek zachte en kauwbare 
fruit toffees ontvangen die plantenstanolen bevatten. De controlegroep zal fruit toffees 
krijgen zonder plantenstanolen. De onderzoekers hebben geen invloed op het verdelen van 
proefpersonen over de twee groepen, dit wordt namelijk via een computerprogramma 
gedaan. U heeft dus 50% kans om in de plantenstanolen groep te komen en 50% kans om in 
de controlegroep te komen. 
 
U begint het onderzoek met een basismeetochtend die gelijk is aan de andere testdagen. 
Hierna krijgt u fruit toffees mee naar huis, die u drie keer per dag twee stuks zult eten (na 
iedere maaltijd). Daarna vindt er om de drie maanden een testdag plaats, tot u vijf testdagen 
heeft gehad. Alleen als u ook meedoet aan de vaccinatie, volgen er nog vier testdagen. 
 
Instructies voor testdagen  

• U komt nuchter naar de universiteit. Dit houdt in dat u de avond van tevoren vanaf 
20.00 uur niets meer mag eten of drinken, alleen water drinken is toegestaan (het 
drinken van koffie en thee is bijvoorbeeld niet toegestaan). Daarnaast mag u de dag 
voor het onderzoek geen alcohol gebruiken. 

• U gebruikt vanaf 12 uur voorafgaand aan de testdag geen inhalatiemedicatie meer. U 
kunt deze na afloop van de testdag wel nemen. 

 
In Bijlage C kunt u lezen wat er precies op een testdag gebeurt. 
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5. Wat wordt er van u verwacht? 
Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het erg belangrijk dat u zich aan de volgende 
afspraken houdt: 
 

• U neemt drie keer per dag twee fruit toffees na de maaltijd (twee na het ontbijt; twee 
na de lunch; twee na het diner);  

• U komt steeds nuchter naar de universiteit en gebruikt de dag voorafgaand aan uw 
bezoek geen alcohol; 

• U houdt bij hoe veel fruit toffees u per dag neemt in uw dagboekje; 

• U houdt uw medicatiegebruik en veranderingen in uw gezondheid goed bij in uw 
dagboekje; 

• U wijzigt uw gebruikelijke voedingspatroon niet tijdens de duur van het onderzoek; 

• U gebruikt buiten dit onderzoek geen andere voedingsmiddelen of supplementen die 
plantenstanolen of sterolen bevatten (bijvoorbeeld margarines met een 
cholesterolverlagend effect) 

• U neemt niet deel aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek zo lang u mee 
doet aan dit onderzoek; 

• U geeft geen bloed bij de bloedbank; 

• U komt uw afspraken voor bezoeken na. 
 
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 

• Als u (op aanraden van uw huisarts) uw medicatie wijzigt; 

• Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld; 

• Als u plotseling gezondheidsklachten krijgt; 

• Als uw contactgegevens wijzigen; 

• Als u niet meer mee wilt doen aan het huidige onderzoek; 

• Als er iets onduidelijk is over het onderzoek. 
 

6. Mogelijke ongemakken 
Bloedafnames kunnen soms leiden tot een kleine zwelling onder de huid of tot een blauwe 
plek. Deze risico’s zullen echter klein zijn omdat afname door deskundige personen gebeurt. 
In totaal wordt er 219 mL of 296.5 mL bloed bij u afgenomen (dit hangt af van de onderdelen 
van de studie waaraan u deelneemt). Deze hoeveelheid is verspreid over een periode van één 
jaar (gemiddeld 43 mL per keer) en geeft bij volwassen personen geen problemen. Ter 
vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 mL bloed per bezoek afgenomen.  
 
Het uitvoeren van een longfunctietest kunt u als inspannend ervaren. De longfunctietest die 
u uitvoert voordat u een luchtwegverwijder neemt, is wellicht inspannender dan de 
longfunctietest die u na het nemen van de luchtwegverwijder doet. U heeft kans dat u zich 
na de longfunctietest duizelig voelt, of dat u last heeft van uw luchtwegen (bijvoorbeeld 
kortademigheid). U wordt door een deskundig persoon begeleidt tijdens het uitvoeren van 
de longfunctietest en wij vragen u om het aan deze persoon aan te geven als u zich duizelig 
voelt of als u last van uw luchtwegen heeft. Tevens kan het inhaleren van de 
luchtwegverwijder tussen de testen door, gepaard gaan met kortdurende duizeligheid en 
hartkloppingen. Deze klachten gaan vanzelf over. 
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Vaccinaties kunnen soms leiden tot een kleine zwelling onder de huid, een blauwe plek, of 
een zere arm. Dit zal naar verwachting binnen enkele dagen overgaan. Daarnaast kunnen de 
vaccins bijwerkingen veroorzaken. Wij verwachten echter dat u geen last van deze 
bijwerkingen zult hebben. Deze vaccins worden normaal gesproken ook gebruikt als u 
bijvoorbeeld op reis zou gaan naar een tropisch land. In Bijlage D vindt u een lijst van 
bijwerkingen per vaccin. 
 

7. Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te 
doen. Uw deelname kan bijdragen aan meer kennis over de effecten van plantenstanolen op 
astmasymptomen. U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. 
 
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: 

• De totale tijdsinvestering in het onderzoek is ongeveer 9 uur en 30 minuten (alleen 
astma metingen); 13 uur en 30 minuten (astma, vaatfunctie en cognitie metingen); 10 
uur en 45 minuten (astma metingen en vaccinatie); 14 uur en 45 minuten (astma, 
vaatfunctie, cognitie metingen en vaccinatie). Dit is exclusief reistijd. 

• Het verzoek om steeds nuchter naar de universiteit te komen en de dag voorafgaand 
aan uw bezoek geen alcohol te gebruiken; 

• De bloedafnames die kunnen leiden tot kleine zwellingen en blauwe plekken; 

• De longfunctietesten die kunnen leiden tot duizeligheid of kortademigheid. 

• De vaccins kunnen leiden tot bijwerkingen (bijv. hoofdpijn, koorts, of een zere arm) 
 
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 besluit niet mee 
te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft dan ook niets te tekenen en ook niet te zeggen 
waarom u niet mee wilt doen. Als u besluit om wel deel te nemen, kunt u zich altijd bedenken 
en toch stoppen. Dit kan ook tijdens het onderzoek. Ook dan hoeft u geen reden op te geven 
waarom u gestopt bent met het onderzoek. Het onderzoek kan mogelijk door de onderzoeker 
worden stopgezet, indien er onverwachte problemen optreden of indien u zich niet aan de 
instructies en/of afspraken houdt. Er zijn geen risico’s voor uw gezondheid, indien u besluit 
te stoppen met het onderzoek. Als u wilt, kan het verzamelde lichaamsmateriaal worden 
vernietigd. Als er nieuwe informatie over het onderzoek bekend is die belangrijk voor u is, 
laat de onderzoeker dit steeds aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen aan 
het onderzoek.  
 

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; 

• De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen; 
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• 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 zal gebeuren binnen een tot twee jaar na uw deelname. U zult de onderzoeksresultaten 
per groep te horen krijgen en niet uw eigen resultaten (alleen bij eventuele 
toevalsbevindingen). 
 

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 het verzamelen van bloedmonsters 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. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw 
toestemming (zie Bijlage F).  
 
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 en lichaamsmateriaal 
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 onderzoekslocatie 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: 
een controleur/monitor die door de opdrachtgever van het onderzoek is ingehuurd en 
nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage 
toestemming te geven. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven (zie Bijlage F). 
 
Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal 

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. Uw lichaamsmateriaal 

wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het wordt bewaard om daarop in de loop van dit 

onderzoek nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek.  

 

Bewaren en 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 astma en/of van de verdere 

ontwikkeling van het product. Daarvoor zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 15 jaar 
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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. 

 
 
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 
worden gesteld door de onderzoekers. U kunt dan met uw huisarts 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 is dat Universiteit Maastricht (zie Bijlage B). 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 (Raoul Winkens, zie Bijlage B) of de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Registratie van het onderzoek  
Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-
wetenschappelijke onderzoeken, namelijk ClinicalTrials.gov. 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 NCT03983603. 
Algemene informatie over de registratie van onderzoeken vindt u in de brochure ‘Medisch-
wetenschappelijk onderzoek’.  
 

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. U vindt meer informatie over de 
verzekering in Bijlage E. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.  
 

12. Informeren huisarts  
Uw huisarts zal worden geïnformeerd over uw deelname aan dit onderzoek. Eventuele 
bijzonderheden die worden aangetroffen in de metingen en bepalingen, die betrekking 
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hebben op uw gezondheid, zoals bijvoorbeeld verhoogde cholesterolwaarden, zullen altijd 
aan u kenbaar worden gemaakt. Als u niet op de hoogte gebracht wilt worden van deze 
toevalsbevindingen, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. Bovendien zullen we contact 
opnemen met uw (huis)arts. U kunt niet deelnemen aan het onderzoek indien u geen huisarts 
heeft.  
 

13. Vergoeding van meedoen 
Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding. Deze is afhankelijk 
van de metingen waar u aan meedoet (zie tabel hieronder). Daarnaast krijgt u een 
reiskostenvergoeding voor ieder bezoek (openbaar vervoer of €0.19/km als u met de auto 
komt). 
 

Metingen Vergoeding 

Astma metingen €150 
Astma, vaatfunctie en cognitie metingen €175 
Astma metingen en vaccinatie €225 
Astma, vaatfunctie en cognitie metingen en vaccinatie €250 

 
Als u met het onderzoek stopt voordat u alle metingen heeft voltooid, zult u een vergoeding 
ontvangen op basis van de metingen die u wel heeft afgerond. 

14. Heeft u vragen?  
Bij vragen kunt u contact opnemen met Lieve van Brakel, telefoonnummer 043-3882113. 
Voor onafhankelijk advies over eventuele deelname aan dit onderzoek kunt u terecht bij de 
onafhankelijke persoon. Dit is drs. Kylie Karnebeek, telefoonnummer 043-3874402. Zij weet 
veel over het onderzoek om uw vragen kunnen te beantwoorden, maar is niet direct 
betrokken bij dit onderzoek.  
 
Alle gegevens vindt u in Bijlage B: Contactgegevens.  
 

15.Ondertekening 
Als u interesse heeft in deelname aan het onderzoek na het lezen van deze informatiebrief, 
kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Lieve van Brakel. U vindt haar 
contactgegevens in Bijlage B. Wanneer u tien dagen bedenktijd heeft gehad, zult u gevraagd 
worden te beslissen over deelname aan dit onderzoek. In dat geval nemen wij telefonisch 
contact met u op. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen dit tijdens het 
vooronderzoek op de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Deze 
toestemmingsverklaring vindt u terug in Bijlage F. Door uw schriftelijke toestemming geeft u 
aan dat u de informatie over het onderzoek heeft begrepen, voldoende tijd heeft gehad om 
vragen te stellen, en instemt met deelname aan het onderzoek. Het handtekeningenblad 
wordt door de onderzoeker bewaard. U krijgt een tweede exemplaar van de 
toestemmingsverklaring. 
 
Dank voor uw aandacht. 
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Lieve van Brakel, MSc 
Vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
Tel: 043-3882113 / Email: plantastic@maastrichtuniversiteit.nl 

16. Bijlagen bij deze informatie 
A. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ (toegevoegd als apart document) 

 
B. Contactgegevens 

 
C. Wat gebeurt er tijdens een testdag? 

 
D. Mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties 

 
E. Informatie over de verzekering 

 
F. Toestemmingsformulier 
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Bijlage B: Contact gegevens 
 
Onderzoeksteam: 
Lieve van Brakel, MSc (contactpersoon) 
Telefoon: 043-3882113 
Email:  plantastic@maastrichtuniversity.nl 
 
Prof. Jogchum Plat, hoofdonderzoeker 
Telefoon: 043-3881309 
Email:  j.plat@maastrichtuniversity.nl 
 
Prof. Ronald Mensink, hoofdonderzoeker 
Telefoon: 043-3881308 
Email:  r.mensink@maastrichtuniversity.nl 
 
Prof. Geertjan Wesseling, longarts betrokken bij het onderzoek 
Telefoon: 043-3877043 
Email:  g.wesseling@mumc.nl 
 
 
Onafhankelijk advies: 
Drs. Kylie Karnebeek 
Telefoon:  043-3874402 
Email:   k.karnebeek@maastrichtuniversity.nl 
 
Zij is als onafhankelijk arts niet direct bij het onderzoek betrokken, maar wel voldoende op de 
hoogte om uw vragen te kunnen beantwoorden. 
 
 
Functionaris gegevensbescherming: 
Raoul Winkens 
Telefoon: 043-3883010 
Email:  privacy@maastrichtuniversity.nl 
 
 
Voor meer informatie over uw rechten: 
Universiteit Maastricht 
Telefoon: 043-3882222 
  

mailto:j.plat@maastrichtuniversity.nl
mailto:r.mensink@maastrichtuniversity.nl
mailto:g.wesseling@mumc.nl
mailto:k.karnebeek@maastrichtuniversity.nl
mailto:privacy@maastrichtuniversity.nl
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Bijlage C: Wat gebeurt er tijdens een testdag? 
 
Testdag met alleen astma metingen 
Een testdag ziet er als volgt uit. U komt nuchter naar de universiteit. Wij zullen u bij de 
receptie ophalen als u op de universiteit bent en u naar de onderzoeksruimte brengen. Hier 
zal als eerste een bloed monster worden afgenomen (maximaal 52 mL per testdag). Hierna 
krijgt u een ontbijt aangeboden, omdat u voor de overige metingen niet nuchter hoeft te zijn. 
Na het ontbijt doet u twee longfunctietesten, één voor en één na het inhaleren van een 
luchtwegverwijder. Daarom is het van belang dat u in de 12 uur voorafgaand aan de testdag 
uw eigen inhalatiemedicatie niet neemt, omdat dit de longfunctietest kan beïnvloeden. Deze 
kunt u direct na de longfunctietest wel nemen. Het inhaleren van deze luchtwegverwijder kan 
gepaard gaan met kortdurende duizeligheid en hartkloppingen die vanzelf overgaan. Naast 
de longfunctietesten vult vragenlijsten in over uw astma, de voeding die u de afgelopen 
maand heeft gegeten, vermoeidheid, fysieke activiteit en uw kwaliteit van leven. 
 
Testdag met astma metingen en vaatfunctiemetingen en cognitietest 
Als u ook meedoet aan de vaatfunctie en cognitiemetingen, dan zullen deze niet tijdens alle 
onderzoeken worden uitgevoerd, maar alleen aan het begin en einde van het jaar (Figuur 1). 
De vaatfunctiemeting zal plaatsvinden wanneer u nuchter bent. Voordat de vaatfunctie kan 
worden gemeten, moet u eerst een kwartier rusten in liggende positie. Ook zullen wij u 
bloeddruk meten. Hierna zullen wij de druk over uw hart en de regionale stijfheid van uw 
vaten meten door uw hartslag te meten bij uw pols en bij uw ellenboog. Daarna zult u drie 
elektrodes opgeplakt krijgen en zullen wij uw hartslag meten in uw hals en in uw lies. Hierdoor 
kunnen wij de algemene stijfheid van uw vaten bepalen. 
 
De foto’s van uw netvlies zullen eveneens in nuchtere staat worden gemaakt. Dit zijn foto’s 
die u normaal gesproken bij de oogarts zou kunnen laten maken. Voor het maken van de foto 
neemt u plaats achter een speciale camera, legt u uw hoofd in het hoofdsteuntje en kijkt u 
naar een lampje. Tijdens het maken van de foto ziet u kort een felle flits. Hierdoor ziet u 
wellicht enige tijd nog vlekken. Deze zullen vanzelf weer verdwijnen. 
 
Tevens zult u een cognitietest uitvoeren, die uit zes onderdelen bestaat. De combinatie van 
deze zes testen zegt iets over uw cognitieve functie. Voordat u deze testen maakt, krijgt u een 
ontbijt aangeboden.  
 
Testdagen met astma metingen en vaccin 
Als u ook deelneemt aan de vaccinatie, zult u aan het einde van het jaar nog vier keer extra 
naar de universiteit komen. Tijdens de laatste visite, inmiddels een jaar nadat u aan de studie 
bent begonnen, zult u naast de standaard metingen (bloedprikken, longfunctie), ook een 
vaccinatie krijgen. Deze bestaat uit vaccins tegen Pneumokokken, rabiës en tetanus. Wij 
geven u deze vaccinatie, omdat bovengenoemde vaccins verschillende cellen in uw 
afweersysteem activeren. Door te kijken naar de activiteit van de cellen in uw afweersysteem 
hopen wij erachter te komen op welke cellen plantenstanolen een invloed hebben. Hierna 
zult u nog vier keer naar de universiteit komen (in de maand na de vaccinatie). Tijdens deze 
bezoeken nemen wij enkel een bloedmonster af. Voor deze bezoeken zult u nuchter naar de 
universiteit komen. U mag echter wel uw reguliere medicatie nemen op de ochtend van de 
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testdag, als dat nodig is. Dit geldt voor de laatste vier testdagen, waar geen longfunctietesten 
meer plaatsvinden. 
 
Gedurende het hele onderzoek dient u uw gebruikelijke voedingspatroon aan te houden. Wij 
verzoeken u echter geen gebruik te maken van producten die planten sterolen of stanolen 
bevatten, zoals margarines of yoghurts die een cholesterolverlagende werking hebben. Ook 
vragen wij u om het gebruik van visoliesupplementen constant te houden. Daarnaast vragen 
wij u om een dagboekje bij te houden, waarin uw afspraken staan opgeschreven. In dit 
dagboekje kunt u ook uw medicijngebruik en eventuele gezondheidsklachten bijhouden. Ook 
kunt u hierin noteren of u fruit toffees bent vergeten te eten en of u zich aan de instructies 
voor de testdagen heeft gehouden. De informatie die u ons aanlevert, wordt door ons strikt 
vertrouwelijk behandeld. 
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Bijlage D: Mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties 
 
Mogelijke bijwerkingen van de tetanus vaccinatie: 
 
Soms (1/100 - 1/1000 personen) 

• Algehele malaise 

• Roodheid 

• Lokale zwelling 
 
Zelden (1/1000 – 1/10000 personen) 

• Koorts 
 

Erg zelden (<1/10000 personen) 

• Symptomen van neuropathie, zoals tintelingen in handen en voeten 
 
Mogelijke bijwerkingen van de rabiës vaccinatie: 
Zeer vaak (1/10 personen) 

• Vergrote lymfeklieren 

• Hoofdpijn 

• Misselijkheid 

• Spierpijn 

• Pijn, huiduitslag, harde plek of blauwe plek op de plek van de vaccinatie 

• Algehele malaise 
 
Vaak (1/10 - 1/100 personen) 

• Allergische reacties 

• Duizeligheid 

• Maagpijn, braken, diarree 

• Gewrichtspijn 

• Jeuk op de plek van de vaccinatie 

• Koorts 

• Rillen 
 
Mogelijke bijwerkingen van het Pneumokokken vaccin: 
Zeer vaak (1/10) 

• Gevoeligheid, pijn, warmte, zwelling of harde plek op de plek van de vaccinatie 

• Koorts 
 
Soms (1/1000) 

• Zwelling in de gevaccineerde arm 
De fruit toffees die in de studie worden gebruikt zijn beschikbaar in winkels en supermarkten 
in onder andere Groot-Brittannië en Finland. Deze fruit toffees zijn dus zonder meer geschikt 
voor menselijke consumptie en zijn veilig. Er zijn überhaupt geen bijwerkingen van 
plantenstanolen bekend. 
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Bijlage E: Informatie over de verzekering 

INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING Maastricht University (UM) is opdrachtgever  

MODEL 2 VERZEKERINGSVERKLARING voor het hierna te noemen wetenschappelijk 
onderzoek  

Titel: Plantenstanolen in het voorkomen van astma-gerelateerde symptomen 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Maastricht University, hierna te 
noemen UM, een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan 
het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde 
ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld.  

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade 
niet wordt gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van 
de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en 
regelgeving’).  

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar of schaderegelaar, of kunt u zich 
wenden tot een contactpersoon van de UM:  

  
De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: CNA Insurance Company Ltd. 
Adres: World Trade Centre, Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam  
Telefoonnummer: 020-5737272 
Polisnummer: 10193666 
Contactpersoon: Esther van Herk, Snr Claims Examiner 
E-mail: Esther.VanHerk@cnaeurope.com 
Telefoonnummer: 020-5737274 

De schaderegelaar van het onderzoek is: 
Naam: Anissa El-Kaddouri, relatiebeheerder Meeùs  
Adres: Meeùs, Paasheuvelweg 9C, 1105 BE Amsterdam  
E-mail: anissa.elkaddouri@meeus.com  
Telefoonnummer: 020-3011810  

 De contactpersoon van de UM is: 
Naam: afdeling Treasury, Stefan Groenveld 
Adres: Maastricht University, Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT  
E-mail: um-verzekeringen@maastrichtuniversity.nl  
Telefoonnummer: 043-3882047  
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De verzekering biedt een dekking van ten minste € 650.000 per proefpersoon en ten minste 
€ 5.000.000 voor het hele onderzoek (en ten minste € 7.500.000 per jaar voor alle 
onderzoeken van de UM).  

De verzekering dekt de volgende schade niet:  

• schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit 
geldt niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel 
onwaarschijnlijk was;  

• schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek 
had meegedaan;  

• schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies;  
• schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek 

op u of uw nakomelingen;  
• schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden.  
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Bijlage F: Toestemmingsformulier 
 
Schriftelijke toestemming proefpersonen bijhorende bij het onderzoek: 
 
Plant stanol esters in the prevention of clinical symptoms related to asthma 
Plantenstanolen in het voorkomen van astma-gerelateerde symptomen 
 

• Ik heb de informatiebrochure 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 verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en 
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 de inzage door deze mensen. 

• Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts over eventuele 
toevalsbevindingen die van belang (kunnen) zijn voor mijn gezondheid. 

• Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts dat ik meedoe aan dit 
onderzoek. 

• Ik geef toestemming dat de onderzoeker de benodigde medicatie voor de 
longfunctietesten, zoals omschreven in deze informatiebrief, voor mij ophaalt bij de 
apotheek van het MUMC+. 

• Ik geef toestemming dat de apotheek van de MUMC+ het Landelijk Schakelpunt 
raadpleegt om na te gaan of de benodigde medicatie voor de longfunctietesten 
geschikt voor mij is, aan de hand van een actueel medicatieoverzicht dat ik bij mijn 
apotheek op zal vragen. 

• Ik geef □ wel / □ geen toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te 
bewaren en om dit later nog voor ander onderzoek te gebruiken, zoals in de 
informatiebrief staat. 

• Ik geef □ wel / □ geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en 
te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van mijn aandoening en/of de 
onderzochte interventie. 

• Ik geef □ wel / □ geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen 
voor een vervolgonderzoek. 

• Ik wil meedoen aan dit onderzoek. Kruis de onderdelen aan waaraan u mee wilt doen: 
o Astma metingen 
o Vaatfunctie en cognitie metingen 
o Vaccinatie 

 
Naam proefpersoon: 
Handtekening:                  Datum : __ / __ / __  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: __ / __ / __  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrochure mee, samen met een kopie van het 
getekende toestemmingsformulier. 
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