
Informatiebrief voor proefpersonen over het onderzoek: ‘Waarom kom ik aan in gewicht?’ 

Inleiding 

In de media en in onze maatschappij is veel te doen om de oorzaken van overgewicht en 
obesitas. Het gaat dan over de invloed van de omgeving, bijvoorbeeld over de grootte van 
voedselporties en de lage prijs van ongezond eten, maar ook over persoonlijke kenmerken zoals 
impulsiviteit. Aan de andere kant wordt er ook vaak gesproken over de invloed van genen en 
stofwisseling. Mensen hebben zelf vaak ook verschillende overtuigingen over waarom ze 
overgewicht of obesitas hebben. Sommige mensen denken dat de nadruk meer ligt op een 
langzaam metabolisme waardoor ze ondanks minder eten toch aankomen. Andere mensen weten 
dat ze te veel eten maar vinden het vooral erg moeilijk om die extra portie avondeten, dat stuk 
chocolade of die zak chips te laten liggen.  
Dit onderzoek wil juist kijken naar verschillen tussen mensen die deze verschillende 
overtuigingen hebben. We zullen onderzoeken of er daadwerkelijke verschillen in metabolisme 
zijn, en of er andere verklaringen zijn waarom mensen deze overtuigingen hebben.  

Opzet van het onderzoek 
Dit onderzoek zal bestaan uit twee sessies die één week uit elkaar worden gepland. Tijdens de 
eerste sessie wordt u gevraagd om ’s morgens nuchter naar het lab te komen. Dit houdt in dat u 
vanaf 22 uur de voorafgaande avond niet meer gegeten mag hebben. Wanneer u arriveert bij het 
lab, zal eerst uw metabolisme worden gemeten. Hierbij moet u gedurende een half uur op een 
bed liggen terwijl u in een doorzichtige kap ademt. Daarna zult u worden gewogen en gemeten. 
Vervolgens wordt gevraagd om u om te kleden in badkleding. Uw lichaamssamenstelling wordt 
eerst gemeten door ongeveer 3 minuten in een cabine te zitten. U hoeft dus niet in het water, 
maar de badkleding is bedoeld om een zo nauwkeurig mogelijke meting te hebben. Na deze 
metingen zult u nog een aantal vragenlijsten invullen. Deze sessie zal maximaal 1,5 uur duren.  
In de week tussen de sessies zal u worden gevraagd om overdag een activiteitenmonitor dragen. 
Dit is een klein apparaatje wat u om uw middel draagt.  

Tijdens de tweede sessie zult u weer gewogen worden en zullen we een interview afnemen. Deze 
sessie zal ongeveer 1 uur duren. Na afronding van de studie als geheel, dus wanneer de resultaten 
bekend zijn, zult u benaderd worden via een brief. Hierin zullen de resultaten van de studie 
worden uitgelegd en worden gekoppeld aan uw persoonlijke lichaamssamenstelling, body mass 
index en metabolisme. Deze informatie kunt u vervolgens gebruiken, bijvoorbeeld om een 
passend persoonlijk eetpatroon op te stellen in samenspraak met een diëtiste.  

Behandeling van onderzoeksgegevens 
Alle informatie die u in verband met het onderzoek aan ons verstrekt, zal vertrouwelijk worden 
behandeld. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden bewaard. Het is de bedoeling dat de 
resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. De 
gegevens zullen tijdens de verwerking en publicatie anoniem blijven. Dit houdt in dat nergens 



specifiek over u zal worden geschreven. Indien u dit wenst, krijgt u informatie over de resultaten 
van het onderzoek.  

Vrijwilligheid van deelname 
Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op ieder moment besluiten alsnog af 
te zien van deelname. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.  

Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek 
Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u de kennis over metabolisme en de relatie met 
overgewicht te verbeteren. Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen bijzondere risico’s 
verbonden. Echter is het mogelijk dat u zich ongemakkelijk voelt tijdens het wegen. Daarnaast 
kosten de metingen, het invullen van de vragenlijsten en het bijhouden van wat u eet en drinkt 
tijd, en dat kunt u als nadeel ervaren.  
 
Vergoeding 
Wij vergoeden de reiskosten die u maakt om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. Daarnaast 
krijgt u persoonlijke informatie over uw metabolisme en lichaamssamenstelling. 
 
Verzekering 
Aan het deelnemen aan het onderzoek zijn geen risico’s of bezwaren voor uw gezondheid 
verbonden. 
 
Praktische aspecten 
U hebt minstens één week om na te denken over deelname aan dit onderzoek. Indien u vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker, zie naam en telefoonnummer onder 
deze brief. Mocht u willen overleggen met een onafhankelijke deskundige, die niet bij de 
uitvoering van het onderzoek betrokken is, kunt u contact opnemen met dr. A. Roefs, 
a.roefs@maastrichtuniversity.nl.	 
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