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Proefpersoneninformatie voor deelname 
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 
RESVcue Marfan 
Resveratrol als mogelijke behandeling bij patiënten bekend met Marfan Syndroom 

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 bekend bent met het Marfan Syndroom en hiervoor onder controle bent in 
het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UMC) – locatie AMC. 
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 vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 
Verdere informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de brochure ‘Medisch- 
wetenschappelijk onderzoek’. Deze krijgt u los toegestuurd. 

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek is opgezet door het Amsterdam UMC – locatie AMC te Amsterdam. Het 
onderzoek zal in samenwerking gaan met de andere nationale Marfan Centra (Radboud 
Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Leids Universitair Medisch Centrum en Universitair 
Medisch Centrum Groningen). 
Voor dit onderzoek zijn 100 proefpersonen uit Nederland nodig. 
De medisch-ethische toetsingscommissie AMC 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 of het dagelijks gebruik van Resveratrol (een 
voedingssupplement dat in diverse plantensoorten voorkomt) de aorta groei in Marfan 
patiënten kan verminderen. 

  
3. Achtergrond van het onderzoek 
Het Marfan syndroom is een erfelijke bindweefselziekte. Patiënten ontwikkelen, naast 
afwijkingen in het gehele lichaam, een toenemende verwijding van de grote  
lichaamsslagader, genaamd de aorta. Kans op het scheuren van de aorta bestaat. De 
gemiddelde aorta wortel groei in Marfan patiënten is 0.35 mm per jaar. Resveratrol, een 
voedingssupplement dat in verschillende plantensoorten voorkomt, lijkt in een muizenmodel met 
Marfan Syndroom een gunstig effect te hebben op de mate van aorta schade en
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verwijding van de aorta. Ook bij mensen zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar het effect 
van Resveratrol. Deze studies laten een gunstig effect zien op verschillende mechanismen in 
het lichaam, waaronder een verbetering van de energiehuishouding in de spier (de aorta 
bestaat voor een groot deel uit spiercellen) en een gunstig effect op de rekbaarheid van de 
vaatwand. Resveratrol is in principe bij de drogist te koop en wordt gebruikt zonder recept. 
Deze studie is opgezet om te onderzoeken of Resveratrol een gunstig effect kan hebben op de 
aorta groei bij patiënten bekend met het Marfan Syndroom. 

 
4. Wat meedoen inhoudt 
Als u meedoet, duurt dat totaal ongeveer 12 maanden voor u. U 
gaat 12 maanden dagelijks Resveratrol gebruiken. Resveratrol 
zal een toevoeging zijn op uw huidige medicatie. Aan de 
medicatie die u op dit moment gebruikt wordt niets veranderd, 
ook wordt deze niet gestopt.  

 
Voor het onderzoek is het nodig dat u twee keer in deze 12 maanden naar het ziekenhuis 
komt. Eenmaal voor aanvang van Resveratrol gebruik en eenmaal na het 12 maanden 
gebruiken hiervan. Een bezoek duurt ongeveer een halve dag. 
Er zal dan het volgende gebeuren:  

We voeren een lichamelijk onderzoek uit – bij beide bezoeken 

Hierbij zullen er een aantal waardes gemeten worden, namelijk de volgende; uw lengte en 

gewicht, uw bloeddruk en hartslag en er zal geluisterd worden naar uw hart, waarbij 

voornamelijk gelet wordt op het horen van een hartruis. Tevens zal het vetpercentage gemeten 

worden. Dit wordt gedaan met behulp van een huidplooimeter. Op vier plaatsen op het 

bovenlichaam (voorkant arm, achterkant arm, buik en rug) wordt de huidplooi gemeten in 

millimeters. Aan de hand van deze metingen wordt het vetpercentage vervolgens berekend.  

We laten u drie vragenlijsten invullen over uw welbevinden, vermoeidheid, angstgevoelens 

en depressiviteit – bij beide bezoeken 

Met de verschillende vragenlijsten proberen wij verschillende problemen die u mogelijk 

ondervindt te onderzoeken. Ten eerste hoe het gaat met uw dagelijks welbevinden. Daarnaast 

of u last heeft van gevoelens van angst of depressiviteit. De laastse vragenlijst heeft te maken 

met het ondervinden van vermoeidheid. De eerste twee vragenlijsten bestaan uit een aantal 

meerkeuzenvragen. De laatste vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen, waarbij u aangeeft in 

hoe verre deze stelling op u van toepassing is. Per vragenlijst duurt het ongeveer 10 minuten 

om deze invullen. In totaal zal u hier dus 30 minuten mee bezig zijn.   

We nemen bloed af – bij beide bezoeken, twee buisjes per keer 

Het bloed zal in de arm worden afgenomen. Er zullen verschillende waardes bepaald worden, 

die ons meer informatie geven over de mate van cel schade en cel herstel in de aorta voor en 

na Resveratrol.  
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We nemen een huidbiopt – bij beide bezoeken 

Bij het afnemen van het huidbiopt wordt er een klein stukje huid uit het bovenbeen verwijderd. 

Het stukje huid zal eruit worden gehaald met een ponsje, dit is een soort klein appelboortje. 

Hiermee wordt met een draaiende beweging een kokertje huid uit het bovenbeen verwijderd. Dit 

stukje zal ongeveer 4 mm zijn. Voorafgaande aan het afnemen wordt de huid plaatselijk 

verdoofd. Het afnemen zelf zal dus geen pijn doen. Daarna zit er een rond gaatje in de huid. Dit 

kan eventueel worden gehecht, maar hoeft niet perse. Een rond gaatje in de huid geneest heel 

mooi en laat een natuurlijk, rond en onopvallend litteken achter. De plek waar het stukje huid is 

afgenomen, kan de dagen na afname nog gevoelig zijn. Na afname wordt het stukje huid naar 

het laboratorium gestuurd, daar zal er verder onderzoek verricht worden naar de cellen die het 

bindweefsel aangaan.  

We maken een echo van het hart – bij beide bezoeken 

De echo zal op dezelfde manier gaan zoals u eerder heeft gehad.  

Er wordt een MRI verricht – bij beide bezoeken 

De MRI zal op dezelfde manier gaan zoals u eerder heeft gehad. Het MRI onderzoek duurt 

ongeveer 1 uur. Zoals eerder omschreven zal er een MRI verricht worden voor het starten van 

de behandeling met Resveratrol en na een jaar behandeld te zijn. De eerste MRI zal 

plaatsvinden in het kader van de reguliere zorg, de tweede MRI zal plaatsvinden in kader van 

het onderzoek. Aan de tweede MRI zullen geen kosten verbonden zijn, het komt dus niet ten 

laste van uw ziektekostenverzekering. 

Er wordt een flow-mediated dilation (FMD) meting verricht – bij beide bezoeken 

Het meten van de FMD zal plaatsvinden terwijl u het MRI onderzoek ondergaat. Bij het meten 

van de FMD wordt gebruik gemaakt van een bloeddrukband en bepaalde metingen die worden 

gedaan door het MRI apparaat. De bloeddrukband zal om uw rechterarm geplaatst worden, in 

eerste instantie zal deze niet worden opgeblazen. De MRI meet eerst de bloedstroom van de 

rechter armslagader. Vervolgens wordt de bloeddruk band vijf minuten lang opgeblazen. Dit kan 

voor een onplezierig gevoel zorgen. Na vijf minuten zal de bloeddrukband weer leeglopen, 

waarna de MRI weer de doorstroming van het bloed in de rechter armslag ader meet. Met 

behulp van deze twee metingen kan er iets gezegd worden over het herstel van het bloedvat. 

 

Normaal komt u één keer per jaar bij uw arts voor controle. Uw arts verricht dan lichamelijk 

onderzoek en maakt een echo van het hart. De bezoeken die bij dit onderzoek horen zullen in 

plaats  komen van deze normale bezoeken, zodat er geen extra bezoeken plaats hoeven te 

vinden. De duur van het bezoek zal, door de extra onderzoeken, wel langer zijn dan u gewend 

bent.  

Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde onderzoeken niet in uw eigen centrum plaats kunnen 

vinden. Er zal u dan gevraagd worden om naar het Amsterdam UMC – locatie AMC te komen. 

Als u hiermee instemt, zal u hiervoor een reisvergoeding ontvangen. 
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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: 

• het onderzoeksproduct (Resveratrol) inneemt volgens de uitleg. 

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

• afspraken voor bezoeken nakomt. 

• de deelnemerskaart van het onderzoek bij u draagt. Hierop staat dat u meedoet aan dit 
onderzoek. Er staat ook op wie in geval van nood moet worden gewaarschuwd. Laat 
deze kaart zien als u bij een andere arts komt. 

 
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 

• voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische 
geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de 
drogist zijn. 

• als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld. 

• als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 
• als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 
• Als u contactgegevens wijzigen. 

 
6.  Mogelijke bijwerkingen 
Het onderzoeksmiddel kan bijwerkingen geven. 
U moet onmiddellijk contact opnemen met de onderzoeker als u last krijgt van: 
- Duizeligheid 
- Licht gevoel in het hoofd 
- Flauwvallen 
Deze nadelige effecten kunnen voorkomen vanwege het mogelijk bloeddruk verlagend effect 
van Resveratrol. Dit in combinatie met bèta-blokkers of Losartan kunnen voor de 
bovengenoemde klachten zorgen. 
Metingen 
Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we 
ongeveer 25ml bloed bij u af. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter 
vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. 

 
7.  Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te 
doen. 
Het onderzoeksproduct (Resveratrol) heeft op dit moment nog geen concreet gunstig effect 
laten zien in patiënten bekend met Marfan Syndroom. Echter zou het gebruik van Resveratrol 
de aorta groei mogelijk verminderen, maar zeker is dat niet. 

 
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn 
- Mogelijke bijwerkingen van Resveratrol gebruik. 
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- Mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek. 
 
 

Deelname aan het onderzoek betekent ook: 
- dat u extra tijd kwijt bent; 
- (extra) testen; bloedafname, huidbiopt, MRI, FMD meting 
- 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 niet wilt meedoen heeft dit geen invloed op uw reeds bestaande behandeling.  

 
 

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Bij 
het starten van het onderzoek zijn er geen veranderingen gedaan in uw reeds bestaande 
behandeling. Resveratrol is toegevoegd aan uw bestaande behandeling. Wanneer u besluit 
om vroegtijdig te stoppen met het onderzoek, zal de Resveratrol weer gestopt worden. Uw 
bestaande behandeling zal gecontinueerd worden. Resveratrol is een voedingssupplement en in 
principe te verkrijgen bij de drogist en behoeft geen recept.  
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.  

 

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 

• u zelf kiest om te stoppen 

• de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 
• het Amsterdam UMC – locatie AMC, de overheid of de beoordelende medisch-ethische 

toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen. 
 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn en alle bezoeken zijn 
afgerond. 
De medicatie die u gebruikt heeft bij het onderzoek, is mogelijk beschikbaar na afloop van het 
onderzoek. De onderzoeker zal met u praten over de mogelijkheden voor verdere medische 
zorg. 
Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste 
uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer een half jaar na uw deelname. 
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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 een huidbiopt 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. 

 
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: de 
onderzoeksgroep. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage 
toestemming te geven. 

 
Bewaartermijn medische gegevens en lichaamsmateriaal 
Tijdens het onderzoek zullen er twee soort gegevens verzameld worden. Zijnde de volgende: 
 

1. Medische gegevens  
Alle op de gezondheidstoestand van een individu betrekking hebbende gegevens, inclusief 
audiovisuele opnames en beeldmateriaal.  
 

2. Lichaamsmateriaal  
Alle van het lichaam van een individu afgescheiden fysieke bestanddelen (in dit onderzoek 
gaat het om bloed samples en huidbiopten). 
 

Uw medische gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. 
Uw lichaamsmateriaal zal 5 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. 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 medische gegevens en lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van 
belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Marfan Syndroom. 
Het bewaartermijn voor het gebruik van het materiaal voor ander onderzoek zal hetzelfde zijn 
als voor het huidige onderzoek. Voor uw medische gegevens is dit een termijn van 15 jaar, 
voor het afgenomen lichaamsmateriaal is dit een termijn van 5 jaar. U kunt op het 
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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: 
Amsterdam UMC – locatie AMC 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 voor 
contactgegevens) 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.ccmo.nl/nl/ccmo-register. 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 
RESVcue Marfan. 

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 en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt 
melden. 

12. Informeren huisarts en behandelend specialist 
Wij sturen uw huisarts altijd een brief 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. Geen vergoeding voor meedoen 
De behandeling voor het onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan 
dit onderzoek. 

14. Heeft u vragen? 
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Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. 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 klachtencommissie van 
het Amsterdam UMC – locatie AMC. 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. 
 
 
 

 
Mitzi van Andel, arts-onderzoeker
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16. Bijlagen bij deze informatie 
A. Contactgegevens Amsterdam UMC  
B. Informatie over de verzekering 
C. Schema onderzoekshandelingen 
D. Toestemmingsformulier 
E. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de 

proefpersoon’ (versie 1, 16-05-2018). Deze krijgt u apart toegestuurd. 
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Bijlage A: contactgegevens voor Amsterdam UMC – locatie AMC 
 

Hoofdonderzoeker(s): 
Dr. Maarten Groenink 
Afdeling Cardiologie en Radiologie, F3-147 
Amsterdam UMC – locatie AMC  
Tel: 020-5667855 
Email: m.groenink@amc.uva.nl 

 
Dr. Vivian de Waard 
Afdeling Medische Biochemie, K1-115 
Amsterdam UMC – locatie AMC  
Tel: 020-5665129 
Email: v.dewaard@amc.uva.nl 

 
Uitvoerend onderzoeker: 
Drs. Mitzi van Andel 
Afdeling Cardiologie, TKS0-253 Amsterdam 
Amsterdam UMC- locatie AMC  
Tel: 020-5668679 
Email: m.m.vanandel@amc.uva.nl 

 
Onafhankelijk arts: 
Dr. Berto Bouma 
Afdeling Cardiologie, B2-256 
Amsterdam UMC – locatie AMC 
Tel: 020-5665988 
Email: b.j.bouma@amc.uva.nl 

 
Commissie Klachtenbehandeling patiënt: 
Secretariaat 
Locatie E2-138 Tel: 
020-5664094 
Faxnummer: 020-5669015  
Email: ckp@amc.nl 

 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: 
Email: fg@amc.nl 

 
Voor meer informatie over uw rechten: 
https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/rechten-en-  
plichten/patientenvoorlichting/privacystatement-voor-patienten-bezoekers-en-deelnemers-  aan-
onderzoeken.htm 
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft de onderzoeksgroep 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 van uw deelname aan het 
onderzoek. 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, 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]. Dit kunt u 
doen door telefonisch contact op te neme n, maar u kunt ook een email sturen naar het 
onderstaande emailadres. 

 

 
 

De verzekering biedt een dekking € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het hele 
onderzoek en € 7.500.000 voor schade ten gevolge van medisch-wetenschappelijk 
onderzoek die per verzekeringsjaar wordt gemeld. 

 
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. 

De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: Centramed B.A. 
Adres: Postbus 7374m 2701 AJ Zoetermeer 
Telefoonnummer: 070-3017070 
E-mail: info@centramed.nl  
Polisnummer: 
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Bijlage C: 
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Bijlage D: Toestemmingsformulier proefpersoon 
 
Resveratrol als mogelijke aorta groei remmer bij patiënten bekend met Marfan Syndroom 
 

- 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 gegevens, 
bloedmonsters en lichaamsmateriaal 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 Marfan Syndroom. 

- 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 mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 

 
 
 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
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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: / /    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanvullende informatie is gegeven door: 
Naam: 
Functie: 
Handtekening: Datum: / /    
------------------------------------------------------------------------------------------------      ----------------- 

 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie 
van het toestemmingsformulier. 
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