
Oproep voor deelnemers aan een onderzoek naar de zoutsmaak 

 

Beste lezers van Levenslijn, 

In het kader van een promotieonderzoek naar zoutsmaak ben ik, Laura van Vuuren, op zoek 

naar deelnemers met chronische nierschade en gezonde vrijwilligers zonder nierschade. 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. 

Ik heb dan ook mensen nodig die bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek 
bestaat uit drie of zes bezoeken aan het Erasmus Medisch Centrum. Elk bezoek duurt ongeveer 
een uur.  
Op deze dagen zullen de volgende dingen gebeuren: 

- 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; 
- 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. 

- U krijgt voor deelname aan het gehele onderzoek een vergoeding van EUR. 250,-. 

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. Voor meer informatie kunt u 

de bijgeleverde informatiebrief lezen. 

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 

          ✓ 

  

Ik hoop dat u mee wilt werken aan het onderzoek, en als u vragen heeft kunt u mij altijd 
benaderen. 
 
Ik wijs u nog op de folder en de informatiebrief die u kunt vinden in de bijlage.  
 
Met vriendelijke groet, 

Laura van Vuuren 
PhD Student 
Dep. Cell Biology and Dep. Internal Medicine 
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