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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Onderzoek naar zoutsmaak  

Officiële titel: Zoutsmaak bij gezonde mensen en patiënten met chronische nierschade. 

 

 

Inleiding  

Geachte heer/mevrouw,  

  

Wij vragen u 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 chronische 

nierschade heeft.  

  

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 uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de 

onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie te 

vragen. En 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 het Erasmus Medisch Centrum en wordt uitgevoerd door artsen en 

onderzoekers in het ziekenhuis. Voor dit onderzoek zijn 40 proefpersonen nodig. De Medisch Ethische 

commissie heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is uitzoeken hoe de smaak van zout in de mens werkt. Ook willen we weten 

waarom mensen met chronische nierschade een verminderde zoutsmaak hebben. 

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Wij eten te veel zout. Dit komt onder andere omdat producten in de supermarkt relatief veel zout 

bevatten. Mensen met chronische nierschade proeven zout minder goed . Dit bevordert de inname van 

extra zout. Wij willen met dit onderzoek meer weten over hoe zoutsmaak wordt bepaald. Hiermee kunnen 

we misschien in de toekomst medicijnen ontwikkelen die de zoutsmaak verbeteren zodat de zoutinname 

omlaag gaat. 

http://www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek
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4. Wat meedoen inhoudt 

In Bijlage D vindt u een overzicht van alle activiteiten en metingen die gedaan zullen worden (pagina 8). 

Voor dit onderzoek komt u drie of zes  keer naar het  ziekenhuis. Of u drie of zes keer naar het 

ziekenhuis moet komen hangt af van welke medicijnen u gebruikt. Sommige bloeddrukverlagende 

medicijnen beïnvloeden de zoutsmaak. Als u deze medicijnen gebruikt testen we de zoutsmaak eerst met 

deze medicijnen (bezoek 1, 2 en 3). Vervolgens vragen we u om de medicijnen die de zoutsmaak 

beïnvloeden gedurende twee weken te staken. Na deze twee weken testen we de zoutsmaak opnieuw 

(bezoek 4, 5 en 6). Daarna mag u weer starten met deze medicijnen. Uw bloeddruk kan tijdens de twee 

weken dat uw medicijnen gestopt zijn hoger zijn. Voor een dergelijke korte periode is dit niet schadelijk. 

Wel geven we u een thuisbloeddrukmeter mee zodat u uw bloeddruk in de gaten kunt houden. Mocht uw 

bloeddruk onverhoopt toch te hoog worden, dan krijgt u van ons tijdelijk medicijnen die de bloeddruk 

verlagen maar de zoutsmaak niet beïnvloeden.  

 

Elk bezoek duurt  ongeveer een uur. Op deze dagen zullen de volgende dingen gebeuren: 

- U levert urine in die u gedurende 24 uur thuis heeft gespaard. Hiervoor krijgt u van ons een bokaal 

mee naar huis. 

- We zullen bij het tweede bezoek een aantal buisjes bloed afnemen. Dit gebeurt via een prik in een  

ader in uw arm.  

- U krijgt een bloeddrukmeter mee naar huis om gedurende 24 uur de bloeddruk te meten.  

- Tijdens ieder bezoek zullen we u vragen om verschillende cupjes met water te proeven. Soms bevat 

het water ook een zoutoplossing. U krijgt telkens drie cupjes te proeven. Wij zullen u telkens  vragen 

welk glaasje anders proeft dan de andere twee. 

 

 

5. Wat er van u wordt verwacht 

Voor dit onderzoek komt u drie of zes keer naar het ziekenhuis. Er wordt verwacht dat u op de 

afgesproken tijd aanwezig bent.  

 

 

6. Mogelijke bijwerkingen en andere nadelige ongemakken 

De metingen kunnen  klein ongemak veroorzaken. De bloedafname kan pijn doen en/of een 

bloeduitstorting veroorzaken. We nemen slechts een kleine hoeveelheid bloed af, u zult hiervan verder 

niks merken. De 24-uurs bloeddrukmeting kan als belastend worden ervaren. De bloeddrukband blaast 
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zichzelf elk uur op, ook ’s nachts. Hierdoor kunt u mogelijk slechter slapen. Het sparen van de 24-uurs 

urine kan als belastend worden ervaren, omdat alle geproduceerde urine verzameld moet worden.     

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

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

heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer 

kennis over hoe wij zout proeven. 

 

Deelname aan het onderzoek betekent:  

- dat u extra tijd kwijt bent; 

- dat u meedoet aan een zoutsmaaktest; 

- dat u mogelijk ongemak ervaart van de metingen; 

- dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden; 

- dat u soms tijdelijk met bloeddrukmedicijnen moet stoppen, omdat sommige bloeddrukmedicijnen 

invloed hebben op de zoutsmaak (in dit geval vragen wij u thuis de bloeddruk te controleren; indien 

de bloeddruk te hoog wordt, krijgt u tijdelijk een bloeddrukverlagend medicijn dat geen invloed heeft 

op de zoutsmaak).  

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 bepaalt zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. U kunt te allen tijde stoppen 

met dit onderzoek, zonder opgave van reden. De gegevens die tot dan zijn verzameld, worden gebruikt 

voor onderzoek. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 

 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als: 

- Alle bezoeken beschreven onder punt 4 voorbij zijn 

- U zelf kiest om te stoppen 

- De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

- De beoordelende medisch ethische toetsingscommissie besluit om het onderzoek te stoppen. 

 

Na de verwerking van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van 

het onderzoek. Dit gebeurt één tot vier jaar na uw deelname. 

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens  lichaamsmateriaal te 

verzamelen, gebruiken en bewaren.  
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Welke gegevens bewaren we? 

We bewaren deze gegevens: 

- uw naam 

- uw geslacht  

- uw adres 

- uw geboortedatum 

- gegevens over uw gezondheid 

- (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen 

 

Welk lichaamsmateriaal bewaren we? 

We bewaren buisjes bloed en urine.  

 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens en uw lichaamsmateriaal om de vragen van dit 

onderzoek te kunnen beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren..   

 

Hoe beschermen we uw privacy? 

Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Op al uw 

gegevens en lichaamsmateriaal zetten we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een 

beveiligde plek in het ziekenhuis. Als we uw gegevens en lichaamsmateriaal verwerken, gebruiken we 

steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat 

het over u ging. 

 

Wie kunnen uw gegevens zien? 

Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn 

mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. Deze 

personen kunnen bij uw gegevens komen: 

 Leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt. 

 Een controleur die door de opdrachtgever is ingehuurd.  

 Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. 

 De directe onderzoekers 

Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  

 

Hoelang bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We bewaren uw gegevens 15 jaar ik het ziekenhuis.  

Uw lichaamsmateriaal bewaren we in het ziekenhuis. Het wordt 15 jaar bewaard om daarop in de loop 

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

dit niet meer nodig is, vernietigen we uw lichaamsmateriaal.  
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Mogen we uw gegevens en lichaamsmateriaal gebruiken voor ander onderzoek? 

Uw gegevens en uw (overgebleven) lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van 

belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierfalen en zoutsmaak. Daarvoor 

zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 15 jaar worden bewaard in het ziekenhuis. In het 

toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen toestemming? Dan kunt u nog steeds 

meedoen met dit onderzoek. U krijgt dezelfde zorg. 

 

Wat gebeurt er bij onverwachte ontdekkingen?  

Tijdens het onderzoek kunnen we toevallig iets vinden dat belangrijk is voor uw gezondheid De 

onderzoeker neemt dan contact op met uw specialist. U bespreekt dan met uw huisarts of specialist wat 

er moet gebeuren. U geeft met het formulier toestemming voor het informeren van uw huisarts of 

specialist.  

 

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Maar let op: trekt 

u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan 

mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Voor uw lichaamsmateriaal geldt dat de onderzoekers dit 

vernietigen nadat u uw toestemming intrekt. Maar zijn er dan al metingen gedaan met uw 

lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.  

 

Wilt u meer weten over uw privacy? 

 Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

 Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat:  

o Erasmus MC. Zie bijlage A voor contactgegevens, en website. 

 Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze 

eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris 

Gegevensbescherming van het Erasmus MC gaan. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?  
Op twee openbare plekken hieronder vindt u meer informatie over het onderzoek. Op deze plekken 
staan geen gegevens die te herleiden zijn naar u.  
• Het CCMO-register (www.toetsingonline.nl/to/ccmo_ search.nsf/Searchform?OpenForm)  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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• Het Nederlands Trial Register (www.trailregister.nl). Op deze website leest u na het onderzoek een 
samenvatting van de resultaten. U vindt het onderzoek door te zoeken op ‘humane zoutsmaak’ . 
 

 

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, behandelend specialist en apotheker 

Wij sturen uw huisarts, behandelend specialist en apotheker altijd een 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. 

 

13. Vergoeding voor meedoen 

U ontvangt voor het deelname aan dit onderzoek een eenmalige vergoeding van EUR 250,-. Eventuele 

reis- en parkeerkosten vallen ook onder dit bedrag.  

  



Proefpersoneninformatie 

 

7 
NL74395.078.20 – PIF patiënten Versie 4 – 27 November 2020 
 

14. Heeft u vragen?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met prof. dr. E.J. Hoorn. Voor onafhankelijk advies over meedoen aan 

dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts dr. J. Versmissen. Zij weet veel over het 

onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek. Bij klachten kunt u het beste terecht bij de 

klachtenfunctionaris van het universitair medisch centrum. 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. 

Het handtekeningenblad wordt door uw behandelend arts bewaard. U krijgt een kopie of een tweede 

exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 

 

16. Bijlagen bij deze informatie 

Deze brief bevat de volgende bijlagen: 

- Bijlage A: Contactgegevens voor het Erasmus MC 

- Bijlage B: Gegevens over de verzekering 

- Bijlage C: Toestemmingsformulier proefpersoon 

- Bijlage D: Overzicht metingen 
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Bijlage A: Contactgegevens voor het Erasmus MC 

 

Onderzoeker: 

Prof.dr. E.J. Hoorn, internist-nefroloog 

Contact: 06-18638240 

 

Onafhankelijk arts: 

Dr. J. Versmissen, internist-vasculaire geneeskunde en klinisch farmacoloog 

Contact: 06-50032355 

 

Klachten: 

Klachtenfunctionaris Erasmus MC 

Contact: 010-7034065, 010-7033250, klachtenopvang@erasmusmc.nl 

 

Gegevensbescherming: 

Functionaris gegevensbescherming Erasmus MC 

Contact: 010-7034986, functionaris.gegevensbescherming@erasmusmc.nl  

mailto:klachtenopvang@erasmusmc.nl
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft verrichter 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’). 

De verzekeraar van het onderzoek is:  

Naam:                   CNA Insurance Company Limited  

Adres:                    Polarisavenue 140, 2134 JX Hoofddorp 

Telefoonnummer:  020-5737274  

E-mail:                   Esther.vanherk@cnahardy.com  

Polisnummer:        10220695 

Contactpersoon:    mw. Esther van Herk  

  

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het 

hele onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. 

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 C: toestemmingsformulier proefpersoon   

  

Zoutsmaak bij gezonde mensen en patiënten met chronische nierschade  

- 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, specialist(en) die mij behandelt en 

apotheker dat ik meedoe aan dit onderzoek   

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in deze 

informatiebrief.  

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

de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na dit onderzoek te 

bewaren.   

Ik geef:   □ wel  

□ geen toestemming om mijn lichaamsmateriaal nog 15 jaar na dit onderzoek te 

bewaren. Mogelijk kan dit later nog voor ander onderzoek worden gebruikt, zoals in de 

informatiebrief staat.  

Ik wil:    □ wel  

□ niet geïnformeerd worden over welke behandeling ik heb gehad/in welke groep ik zat.  

- 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: __ / __ / __ 
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Bijlage D: Overzicht metingen 

 

Activiteit Bezoek 1 Bezoek 2 Bezoek 3 Bezoek 4 Bezoek 5 Bezoek 6 

       

Ondertekening 
toestemmingsverklaring 

 
  

   

Zoutsmaakproef       

Afname speekselmonster       

Uitreiken 24-uurs 
bloeddrukmeter 

      

Teruggave 24-uurs 
bloeddrukmeter 

      

Uitreiken urinebokaal       

Teruggave urinebokaal       

Afname bloedmonster       

Stop interfererende 
medicatie 

      

Herstart interfererende 
medicatie 

      

 


