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Proefpersoneninformatie voor deelname aan 

medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

PREBA-studie 

Het effect van gewichtsverlies middels een 14-daags energiebeperkt dieet op het verloop en uitkomsten 

van de gastric bypass operatie.  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief omdat u binnenkort een maagverkleining ondergaat. 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, de PREBA- 

studie. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist 

of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie 

rustig door en wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoeker. U kunt er ook over 

praten met uw partner, vrienden of familie. Ten slotte kunt u de onafhankelijke deskundige die aan het 

eind van deze brief genoemd wordt om aanvullende informatie vragen. Alle contactgegevens vindt u in 

Bijlage A. 

Algemene informatie over het meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek staat in de brochure 

‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ van de Rijksoverheid.  

 

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek wordt gedaan door het Rijnstate ziekenhuis/Vitalys. Aan dit onderzoek zullen naar 

verwachting 80 patiënten mee doen. De medisch-ethische toetsingscommissie Wageningen Universiteit 

(METC-WU) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek 

vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ van de Rijksoverheid. 

 

2. Doel van het onderzoek 
Wij willen onderzoeken of gewichtsverlies voorafgaand aan een maagverkleining (met behulp van een 

energiebeperkt dieet), leidt tot een kortere operatietijd. Daarnaast willen we onderzoeken of het een 

effect heeft op het verloop van de operatie en op het (lange termijn) gewichtsverlies na de operatie. Tot 

slot willen we onderzoeken hoe patiënten een energiebeperkt dieet ervaren en of het dieet een effect 

heeft op eventuele complicaties rondom de operatie. 

 

3. Achtergrond van het onderzoek 
Bij mensen met overgewicht is de lever vaak vergroot. Als uw lever vergroot is, ligt deze voor de maag. 

Hierdoor kan de chirurg u moeilijker opereren. Gewichtsverlies van 5% vóór de operatie, zorgt ervoor 

dat uw lever kleiner wordt. De chirurg kan de operatie dan makkelijker uitvoeren. 

Om deze reden volgen patiënten in sommige ziekenhuizen een dieet voorafgaand aan een 

maagverkleining. In het Rijnstate ziekenhuis wordt dit nog niet gedaan, omdat er niet veel bekend over 

het effect van een (zeer) energiebeperkt dieet op het verloop van de operatie en op het gewichtsverlies 

na de operatie. Met deze studie willen we dat graag onderzoeken.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-wetenschappelijk-onderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon
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4. Wat meedoen inhoudt 
 

Geschiktheidonderzoek 

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. U kunt meedoen aan dit onderzoek als u: 

• Tussen de 18 en 65 jaar oud bent 

• Als u voor het eerst een bariatrische ingreep krijgt en voldoet aan alle eisen voor een Roux-en-

Y Gastric Bypass (RYGB) 

• Als uw behandelend chirurg akkoord is met een RYGB operatie. 

• Thuis maaltijdvervangers kunt klaarmaken 

 

U kunt niet meedoen als u: 

• In het verleden al een bariatrische ingreep heeft gehad of als u een andere operatie dan de 

RYGB zal ondergaan 

• Diabetes heeft 

• De producten van Modifast niet kunt gebruiken omdat u: 

o Allergisch of intolerant bent voor een van de ingrediënten (zoals koemelk of soja) 

o Veganistisch leeft 

o Lijdt aan een nier-, lever- of hartziekte 

o Een hartaanval heeft gehad in het afgelopen jaar 

o Kanker heeft 

o Een te laag kaliumgehalte in uw bloed heeft (< 3.5 mmol/l) 

o Lijdt aan fenylketonurie (PKU): een aangeboren stofwisselingsziekte wat leidt tot een 

verhoogde concentratie fenylalanine in het bloed 

o Lijdt aan een vorm van porfyrie: een stofwisselingsziekte waarbij de enzymen die 

betrokken zijn bij de synthese van het heemmolecuul niet goed werken of afwezig zijn 

 

Wanneer u interesse heeft in deelname aan deze studie, zullen wij bovenstaande punten met u 

doornemen. 

 

Als u besluit mee te doen dan wordt door middel van loting bepaald in welke groep u komt, de dieetgroep 

of de controlegroep:  

1. Dieetgroep: Deze groep volgt gedurende 14 dagen voorafgaand aan de operatie een 

energiebeperkt dieet dat bestaat uit 4-5 maaltijdvervangers van Modifast, 250 gram 

groente en 100 gram mager vlees/vis/vleesvervangers 

2. Controlegroep: Deze groep volgt het standaard behandeltraject. Hierbij wordt geen dieet 

gevolgd.  

 

Beide groepen ontvangen altijd de gebruikelijke zorg. Er verandert niets aan uw verdere behandeling, 

behalve dat u mogelijk 14 dagen vóór de operatie een dieet volgt.  

 

Dieetgroep 

Als u in de dieetgroep zit dan volgt u gedurende 14 dagen vóór de operatie een energiebeperkt dieet. 

Dit dieet bestaat uit maaltijdvervangers van Modifast die u gratis van ons ontvangt. Per dag neemt u 4-

5 maaltijdvervangers. De exacte hoeveelheid zal samen met een diëtist worden bepaald. De 

maaltijdvervangers kunt u zelf klaarmaken door de zakjes poeder te mengen met koud of warm water.  

Naast deze maaltijden moet u dagelijks: 

- Minimaal 250 gram groenten eten. Dit mogen rauwe groenten zijn, maar u mag ze ook 

koken/bakken/wokken in de vloeibare olie 

- 100 gram mager vlees/vis/vleesvervangers eten.  

- 2 eetlepels vloeibare olie nemen. Dit kan bijvoorbeeld olijfolie of zonnebloemolie zijn. 

- Voldoende drinken (minimaal 2 liter). Dit mag zijn: water, koffie of thee zonder suiker/melk, 

bouillon of suikervrije limonade 
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Tijdens deze 14 dagen belt de onderzoeker u twee keer op. We nemen een korte vragenlijst af met 

vragen over hoe u zich voelt en wat u van het dieet vindt. Dit telefoongesprek zal beide keren zo’n 15-

20 minuten duren en de momenten waarop deze gesprekken zullen plaatsvinden worden samen met u 

afgestemd. Daarnaast vragen wij u om tijdens het dieet een voeding- en beweegdagboek bij te houden.  

 

Controlegroep 

Als u in de controlegroep zit dan heeft u geen speciale dieetvoorschriften. U volgt de adviezen van de 

diëtisten bij Vitalys. We vragen u in verband met het onderzoek geen maaltijdvervangers te gebruiken. 

Wij vragen u tevens om de laatste 14 dagen voorafgaand aan de operatie een voeding- en 

beweegdagboek bij te houden. Daarnaast nemen we een korte vragenlijst af met vragen over hoe u 

zich voelt. Dit telefoongesprek zal beide keren zo’n 15 tot 20 minuten duren en de momenten waarop 

deze gesprekken zullen plaatsvinden worden samen met u afgestemd. 

 

Overige metingen 

Naast bovenstaande gegevens zullen er nog andere gegevens van u worden verzameld. Deze 

gegevens worden zoveel mogelijk verzameld tijdens uw reguliere afspraken of tijdens de operatie. 

Indien dit niet mogelijk is, dan kunnen wij u vragen om eenmalig een extra bezoek aan het ziekenhuis 

te brengen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 

 

Gegevens over uw operatie 

Aan het einde van uw operatie vult de chirurg een vragenlijst in. De chirurg beantwoordt vragen over 

hoe hij/zij vond dat de operatie ging. U zult hier niets van merken. 

 

Gegevens over uw gewicht, vetpercentage en buikomvang 

Uw gewicht, buikomvang en andere gegevens over uw lichaamssamenstelling zoals vetpercentage en 

spiermassa zullen worden gemeten door de diëtist, onderzoeker of andere behandelaar. Dit is niet 

anders dan normaal. We gebruiken de gegevens van ongeveer twee weken vóór uw operatie en op de 

dag van uw operatie. Ook zullen wij u vragen om uzelf op meerdere momenten thuis te wegen.  

Daarnaast gebruiken we uw gegevens van 4 weken, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar tot en met 5 jaar 

na uw operatie om het verloop van uw gewichtsverlies na de operatie bij te houden.  

 

In Bijlage B kunt u zien welke gegevens er op welk moment worden verzameld. 

 

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: 

o De instructies van de onderzoeker en diëtisten van Vitalys volgt. 

o Het aan de onderzoeker meldt als u ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk 

onderzoek meedoet of mee wilt doen. Hij/zij kan dan bepalen of dit mogelijk is gedurende 

dezelfde periode als het huidige onderzoek. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker als u:  

o In een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

o Niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

o Plotselinge gezondheidsklachten krijgt. 

o Uw contactgegevens zijn veranderd. 

 

6. Mogelijke bijwerkingen en ongemakken 
Ondanks dat de kans op complicaties erg klein is, kan het zijn dat het volgen van een energiebeperkt 

dieet leidt tot (kleine) complicaties zoals een verminderende wondgenezing.  

Als u in de dieetgroep zit, dan kan het zijn dat u zich wat slap of moe voelt omdat het dieet weinig 

energie bevat. 
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7. Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. Naast 

eventueel gewichtsverlies heeft u geen direct voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname 

draagt wel bij aan meer kennis over het effect van een energiebeperkt dieet op het verloop van de 

operatie. Op basis van dit onderzoek kan worden bepaald of het huidige beleid in Rijnstate moet worden 

aangepast. 

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: 

o Mogelijke ongemakken en gevolgen van het volgen van het dieet zoals vermoeidheid, 

misselijkheid, diarree of verstoppingen. 

o Extra tijd kwijt zijn aan de metingen, het bijhouden van een voeding- en beweegdagboek en de 

telefonische interviews 

o Dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden. 

 

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 mee doen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld. 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.  

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: 

o u uw bijdrage aan het onderzoek zoals hiervoor beschreven geleverd heeft 

o u zelf kiest om te stoppen 

o het einde van het hele onderzoek zoals hiervoor beschreven is bereikt  

o de onderzoeker of behandelaar het beter voor u vindt om te stoppen 

o de Raad van Bestuur, 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.  

 

10.  Gebruik en bewaren van uw gegevens 
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om 

gegevens zoals uw naam, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en om gegevens over uw 

gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens 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 uw toestemming.  

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens 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. 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 onderzoekers van de 
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PREBA studie.  Daarnaast kan een controleur die voor Rijnstate werkt, de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd of de METC Wageningen Universiteit toegang krijgen voor het controleren van de 

onderzoeksgegevens. 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 onderzoekslocatie. 

 

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.  

 

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 het Rijnstate Ziekenhuis of de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen of klachten over 

het gebruik of de verwerking van uw gegevens, of over uw rechten, kunt u contact opnemen met de 

functionaris gegevensbescherming van het ziekenhuis. Zie bijlage A voor de contactgegevens. 

 

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 C vindt u meer informatie over de 

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

 

12. Informeren behandelend specialist 
Wij informeren uw behandelend specialist altijd om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. 

Uw deelname wordt geregistreerd in uw elektronische patiënten dossier. Dit is voor uw eigen veiligheid. 

Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.  

 

13. Vergoeding voor meedoen 
De maaltijdvervangers voor het onderzoek kosten u niets. Daarnaast ontvangt u een 

onkostenvergoeding van 15 euro voor deelname aan deze studie als u tot en met de operatie alle studie 

handelingen hebt volbracht. Als u stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijgt u een lagere 

vergoeding uitbetaald. 

Als u een extra bezoek moet brengen aan het ziekenhuis dan ontvangt u ook een reiskostenvergoeding. 

 

14. Heeft u vragen of een klacht? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over meedoen 

aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke deskundige. Zij weet veel over het onderzoek, 

maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  

 

Indien u klachten heeft over dit onderzoek, dan kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw 

behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris 

van het ziekenhuis. Zie Bijlage A voor de contactgegevens. 
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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 ontvangt een getekende versie van deze toestemmingsverklaring.  

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Mede namens prof. Dr. E.J. Hazebroek, chirurg. 

 

Laura Heusschen 

Onderzoeker Vitalys, onderdeel van Rijnstate 

 

 

16. Bijlagen bij deze informatie 
A. Contactgegevens   

B. Overzicht van gegevensverzameling  

C. Informatie over verzekering 
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Bijlage A. Contactgegevens  

 

 

1. Lokale onderzoeker 

Laura Heusschen 

Telefoon: 088-0055970  

Post: Afdeling Chirurgie (intern postnummer 1191), Antwoordnummer 111, 6800 WC Arnhem  

Email: LHeusschen@Rijnstate.nl  

 

2. Onafhankelijk deskundige  

Arianne van Bon, Internist-endocrinoloog 
 Telefoon: 088-0053003 

Post: Afdeling Interne Geneeskunde (intern postnummer 1241), Antwoordnummer 111, 6800 

WC Arnhem 

Email: ACvanBon@Rijnstate.nl  

 

3. Klachtenfunctionaris 

Klachtenfunctionaris Stichting Rijnstate Ziekenhuis 

Telefoon: 088-0057539;  

Post: Postbus 955, 6700 TA Arnhem. 

 

4. Functionaris gegevensbescherming 

Functionaris voor de Gegevensbescherming Stichting Rijnstate Ziekenhuis 

 Telefoon: 06-11299657 

Post: t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem 

E-mail: privacy@rijnstate.nl 

Website: https://www.rijnstate.nl/praktische-informatie/mijn-rechten-en-privacy  

 

Meer informatie over uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

mailto:LHeusschen@Rijnstate.nl
mailto:ACvanBon@Rijnstate.nl
mailto:privacy@rijnstate.nl
https://www.rijnstate.nl/praktische-informatie/mijn-rechten-en-privacy
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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Bijlage B. Overzicht gegevensverzameling 
 

*afhankelijk van de dag waarop u start met het dieet  
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Bijlage C. Verzekering 
 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft het Rijnstate ziekenhuis 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 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 telefonisch of per post. 
 
De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A. 
Adres: Postbus 8409, 3503 RK Utrecht / Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht 
Telefoonnummer: (030) 247 48 10 
 
De verzekering biedt een maximumdekking van € 750.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het 
gehele onderzoek, en maximaal € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde 
opdrachtgever. 
 
Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. 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. 
 

 


