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Proefpersoneninformatie voor deelname 
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 
 

ELITE cohort 
Evaluatie van langdurige intensieve topsport op de gezondheid van het hart  

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. De medisch-ethische 
toetsingscommissie (METC) van het AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.  
 
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 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 bijgevoegde brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 
1. Algemene informatie 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UMC) - locatie 
AMC met als deelnemende centra het UMC Utrecht en Tjongerschans ziekenhuis. Dit onderzoek is in 
samenwerking met het NOC*NSF. Voor dit onderzoek vragen wij alle NOC*NSF geregistreerde 
topsporters en topsporters die geen status hebben maar die wel op internationaal of nationaal 
topniveau sporten. Wij vragen u hierbij of we de gegevens van de reguliere hartscreening mogen 
gebruiken en éénmalig extra bloed mogen afnemen voor genetisch onderzoek specifiek gericht op de 
hartspier en geleidingsstoornissen en voor onderzoek naar de reactie van het immuunsysteem op een 
actieve of doorgemaakteCOVID-19 infectie. Ook vragen wij toestemming om u na uw sportcarrière te 
benaderen voor vervolgonderzoek. Dit zal te zijner tijd met een nieuw toestemmingsformulier 
gevraagd worden. De medisch-ethische toetsingscommissie (METC) 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 uit te zoeken wat de mogelijke effecten zijn van het langdurig beoefenen 
van topsport op de gezondheid van het hart. Hierdoor kunnen we het hart van een topsporter beter in 
beeld krijgen, komen we te weten wat zinvolle hartscreenings zijn voor topsporters en kunnen we 
onderzoeken of er schadelijke effecten zijn van topsport op het hart. Ook onderzoeken we effecten 
van COVID-19 op het hart. Ten derde zullen we het beloop en de langere termijn gevolgen van een 
infectie met COVID-19 onderzoeken. We kijken naar de rol van het afweersysteem in de bescherming 
tegen COVID-19. In het bijzonder zullen we bestuderen hoe het afweersysteem het virus onschadelijk 
maakt, of er geheugen tegen het virus wordt opgebouwd door het afweersysteem, en in hoeverre het 
afweersysteem een rol speelt bij een asymptomatisch of mild beloop van de ziekte. Deze kennis is 
nodig voor het ontwikkelen van preventie middelen binnen fysiek actieve individuen, sportteams, maar 
ook op maatschappelijk niveau en voor behandeling tegen het virus. De resultaten uit deze 
onderzoeken zullen worden gepubliceerd.  
 
3. Achtergrond van het onderzoek 
 
Topsport vraagt een extreme inspanning van het lichaam en in het bijzonder van het hart. Door deze 
extreme inspanning kan het hart zich gaan aanpassen. Het is niet bekend of deze 
aanpassingen tijdelijk of blijvend zijn. Ook is niet bekend of deze aanpassingen alleen een positief 
effect hebben op het hart of ook een negatief effect. 
 
Om dit beter in kaart te brengen willen we de aanpassingen en effecten van topsport op het hart in de 
tijd vervolgen. Hiervoor zullen we voorafgaand, tijdens en na de topsportcarrière het hart van de 
deelnemers in kaart brengen. 
 

COVID-19 is een nieuw coronavirus dat begin december 2019 voor het eerst werd vastgesteld in 
China en dat zich sindsdien verspreidt in andere landen, waaronder Nederland. Het overgrote deel 
van de mensen die een infectie met COVID-19 oplopen krijgen griepachtige verschijnselen en vaak 
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klachten van hoesten of kortademigheid. Er zijn enkele gevallen beschreven waarbij ook de hartspier 
betrokken wordt bij deze infectie, echter is het nog bekend wat de effecten zijn van deze 
betrokkenheid. Met dit onderzoek willen we graag de effecten van COVID-19 op het hart in kaart 
brengen en de eventuele gevolgen op lange termijn.  
Daarnaast willen we met dit onderzoek ook de afweerreactie tegen het virus bestuderen, in een 
poging beter te begrijpen waarom atleten wel of niet ziek worden van het virus. Ook kijken we wat de 
langere termijn gevolgen van infectie zijn voor de gezondheid. De kennis opgedaan in deze studie zal 
helpen bij het ontwikkelen van preventie middelen binnen fysiek actieve individuen, sportteams, maar 
ook op maatschappelijk niveau en voor behandeling tegen het virus  
 
4. Wat meedoen inhoudt 
 
Als u meedoet aan het onderzoek dan houdt dit in dat u onderdeel bent van het ELITE cohort. In 
ELITE worden de gegevens van uw eerdere hartscreenings verzameld en zal er éénmalig bloed 
worden afgenomen voor zowel genetisch onderzoek als COVID-19 serologie. 
 
Via uw eigen sportarts/bond doet u mee aan de landelijke hartscreening. Hier verandert door 
deelname aan dit onderzoek niets aan. Wij vragen toestemming om de gegevens van alle 
hartscreenings die u heeft ondergaan en in het kader van de topsport in de toekomst zal ondergaan in 
een beveiligde database op te slaan, naast relevante gegevens wat betreft training en blessures die 
reeds verzameld worden door het NOC*NSF. Alle data zal gecodeerd opgeslagen worden. Daarnaast 
vragen we toestemming om gegevens op te vragen als u in het ziekenhuis komt met (verdenking op) 
een hartprobleem. Tot slot zal er éénmalig bloed afgenomen worden voor genetisch onderzoek 
specifiek gericht op de hartspier en geleidingsstoornissen. Hiervoor zult u een gesprek krijgen met de 
klinisch geneticus of een cardioloog die hiervoor bekwaam is. Hij of zij zal de gegeven informatie met 
betrekking tot het genetisch onderzoek vanuit deze brief met u bespreken, waarbij u de gelegenheid 
heeft om al uw vragen te stellen.  

Daarnaast zal tijdens deze éénmalige bloedafname ook onderzoek worden gedaan naar de reactie 

van het immuunsysteem op een actieve of doorgemaakte COVID-19 infectie en zullen we vragen naar 

uw vaccinatiestatus.  

Geschiktheidsonderzoek 
 
Mits u 16 jaar of ouder bent en geregistreerd topsporter bent bij het NOC*NSF of topsporter op 
internationaal of nationaal topniveau bent zonder status  bent u geschikt voor het onderzoek. 

 
Bezoeken en metingen 

 
Voor het onderzoek is het nodig dat u zich aan de landelijke hartscreening houdt, zoals met uw eigen 
sportarts/sportbond besproken is. Voor dit onderzoek zal uw bezoek tijdens de landelijke 
hartscreening éénmalig een half uur langer duren. Hierbij zal er éénmalig bloed worden afgenomen 
voor zowel genetisch onderzoek gericht op de hartspier en geleidingsstoornissen als COVID-19 
serologie.  
 

Genetisch onderzoek  

Het éénmalig afgenomen bloed zullen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de genen 
(onderdeel van het DNA) die van invloed zijn bij hartspierziekten en ritmestoornissen. Dit zal 
gebeuren in een expertise centrum zoals het Amsterdam UMC, UMC Utrecht of Tjongerschans 
ziekenhuis. Voorafgaand zal u naast deze schriftelijke informatie ook nog een gesprek met de klinisch 
geneticus of sportcardioloog die hiervoor bekwaam is krijgen, waarbij u al uw vragen kunt stellen. Het 
genetisch onderzoek is van belang aangezien het mogelijk kan bijdragen aan het voorkomen van 
plotse hartdood onder sporters, waarbij er onder andere nog geen eenduidige richtlijn is over het 
sportadvies bij genen die mogelijk geassocieerd zijn met ziekte van de hartspier of 
geleidingsstoornissen. Over de uitslag van het genetisch onderzoek zult u alleen op de hoogte gesteld 
worden als er klinisch relevante bevinden worden gedaan die van invloed kunnen zijn voor u of uw 
kinderen/familieleden, er zullen geen directe gevolgen zijn voor uw sportcarrière of maatschappelijke 
carrière op basis van alléén de genetische bevindingen. In het geval dat er relevante bevinden 
worden gedaan zult u een brief ontvangen waarmee u via uw huisarts verwezen kan worden naar de 
klinisch geneticus (betrokken bij het onderzoek of bij u in de buurt).  Als u hierover niet geïnformeerd 
wilt worden, kunt u helaas niet meedoen aan het genetisch onderdeel van dit onderzoek, u kunt 
alsnog meedoen met de rest van het onderzoek.  

 

 COVID-19 onderzoek 

Gezien de huidige COVID-19 pandemie, waarbij het nog onduidelijk is wat de invloed is op het hart en 
daarmee de lange- en korte-termijn gevolgen voor topsporters, zouden wij u graag willen vragen om 
éénmalig bloed te laten afnemen voor COVID-19 serologie. Indien deze serologie positief is, houdt dit 
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in dat u waarschijnlijk COVID-19 heeft doorgemaakt. Als u ergens anders getest bent op COVID-19 
vragen wij ook toestemming om de uitslagen hiervan op te vragen. Als u COVID-19 heeft 
doorgemaakt (positieve serologie of keel-neus swab) wordt bij de onderzoeken gekeken wat de 
effecten zijn van topsport op uw immuun status en of uw hart mogelijk ook betrokken is geweest bij de 
infectie.  
 
Wij vragen u om op aangegeven tijdstippen opnieuw bloed af te staan, een uitstrijk van de neus met 
een wattenstok, speeksel in te leveren en vragenlijsten in te vullen. De bloedafnames zijn rond de dag 
van diagnose en 1, 3, 6, 9 en 12 maanden na diagnose. Bij de bloedafname van dag 0 en na 1 
maand worden 6 buisjes van in totaal 47mL afgenomen. Bij de bezoeken op 3, 6, 9, en 12 na 
diagnose wordt elke keer 5 buisjes van in totaal 41 mL afgenomen. De totale bloedafname over deze 
bovenstaande periodes is 258 mL. Indien de uitstrijk van de neus met de wattenstaaf recent al is 
verricht, vragen wij uw toestemming om deze gegevens op te vragen, zodat u deze niet opnieuw hoeft 
te ondergaan. Het invullen van de vragenlijsten neemt per keer ongeveer 10 minuten in beslag, de 
bloedafname, speeksel en uitstrijk zullen bij elkaar 15 minuten duren. Deze tijdstippen zullen rond de 
dag van diagnose van het virus zijn en vervolgens na 1,3,6,9 en 12 maanden. 
 
Er zijn tekenen van betrokkenheid van uw hart 
In het geval van afwijkingen die hiervoor pleiten wordt een doorverwijzing aangeboden voor de post-
COVID cardiologie polikliniek voor gestructureerde follow-up. Omdat het nog onzeker is wat de 
gevolgen van COVID-19 zijn op het hart raden wij sterk aan om hiervan gebruik te maken. 
De follow-up op de post-COVID cardiologie polikliniek bestaat doorgaans uit verschillende 
onderzoeken, waaronder monitoren op hartritmestoornissen en nieuwe MRI onderzoeken. De 
onderzoeken zullen bepaald worden door uw eigen cardioloog. Wij zullen om gegevens te verzamelen 
met u telefonisch contact opnemen na 3,6 en 12 maanden, en hierna jaarlijks tot 5 jaar. Tijdens deze 
telefonische contacten worden eventuele klachten uitgevraagd en worden alle gegevens van de 
onderzoeken opgevraagd die plaats hebben gevonden, inclusief de gegevens van uw persoonlijke 
hartslag registratie meters indien u die gebruikt, of andere vergelijkbare devices. Ook zullen er twee 
monitor sessies per half jaar met de Philips draagbare biosensor plaats vinden, deze sensor meet 
continu uw hartslag, ademhalingsfrequentie, beweging en huidtemperatuur. De gegevens hiervan 
zullen direct door ons worden uitgelezen en opgeslagen. Het deelonderzoek naar COVID-19 loopt 
parallel aan het ELITE onderzoek. 

 

Anders dan de gebruikelijke zorg  

Normaal wordt u één keer in de twee jaar verwezen door uw sportarts voor een cardiovasculaire 
screening. Daar verandert door dit onderzoek niks aan. Alleen zal de cardiovasculaire screening 
éénmalig een half uur langer duren dan u gewend bent.  
 
 
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: 
 

 Op de dag van het bezoek op tijd aanwezig bent. 

 U zich aan de reguliere screenings follow-up houdt 
 
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 
 

 Als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

 Als uw contactgegevens wijzigen. 

 Als u wijzigingen wilt aanbrengen op uw toestemmingsformulier. 

 

6. Mogelijke ongemakken 
 

Metingen   

De bloedafname kan pijn doen of een bloeduitstorting geven. Dit is vervelend, maar is niet gevaarlijk 
en de bloeduitstorting zal uit zichzelf weer verdwijnen naar verloop van dagen. Er zal éénmalig 
5x6/7ml = 35 ml bloed worden afgenomen. Daarnaast zal indien u een actief of doorgemaakte 
COVID-19 heeft extra bloed worden afgenomen, alle bezoeken bij elkaar zal dit in totaal 258mL 
worden afgenomen. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de 
bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. De neusuitstrijk wordt gedaan met een 
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wattenstaafje of een borsteltje, dat in de neusholte wordt ingebracht en enkele keren wordt 
rondgedraaid, dit kan mogelijk als vervelend worden ervaren.  

 

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 direct medisch voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Door als proefpersoon mee 
te doen aan dit onderzoek draagt u mogelijk bij aan het voorkomen van plotse hartdood bij topsporters 
en uw deelname draagt bij aan meer kennis over de effecten van langdurige topsport en COVID-19 
op het hart. Daarnaast draagt u bij aan meer kennis voor het ontwikkelen van preventie middelen 
binnen fysiek actieve individuen, sportteams, maar ook op maatschappelijk niveau en voor 
behandeling tegen het virus. 
 
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: 

 Mogelijke ongemakken van de metingen tijdens het onderzoek. 
 
Deelname aan het onderzoek betekent ook: 

 dat u extra tijd kwijt bent. 

 dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden. 
 
Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 4, 5 en 6 beschreven. 

 
Toevalsbevindingen 
 

Hoewel het onderzoek gericht is om het hart van de topsporter beter in beeld te brengen, bestaat er 
toch de kans dat er tijdens het  onderzoek onverwachte bevindingen worden gedaan. De onverwachte 
bevindingen met betrekking tot het genetisch onderzoek zijn hiervoor onder punt 4 ‘’genetisch 
onderzoek’’ en ‘’COVID-19’’ besproken. Indien bij de andere onderzoeken onverwachte bevindingen 
worden gedaan, dan zult u zoals de normale zorg bij de cardiovasculaire screening dit bespreken met 
uw huisarts en/of sportarts. Hiervoor geeft u ook toestemming.  

 

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 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 u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 
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 mee blijft doen aan het onderzoek. Als u besluit niet deel te nemen 
aan dit onderzoek, zult u alsnog de reguliere cardiovasculaire screening (SMART screening) krijgen.  

 
9. Einde van het onderzoek 
 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als: 
 

 Alle bezoeken zoals beschreven onder punt 4 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 zal nog voor onbepaalde tijd doorgaan. Tijdens het verwerken van de gegevens 
informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 
 
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 uw bloed 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 
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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, een 
controleur namens de opdrachtgever en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw 
gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. 

 

 Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal 
 
Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie en bij de opdrachtgever. Uw 
lichaamsmateriaal wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het wordt 5 jaar 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 gegevens en lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor 
ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportcardiologie. Hiervoor zal apart 
toestemming worden gevraagd in de informatiebrief en het toestemmingsformulier van de Biobank. 
Het eventuele toekomstige onderzoek zal worden uitgevoerd door Dr. H.T. Jorstad, sportcardioloog.  

 

Informatie over onverwachte bevindingen 
 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 7 ‘’toevalsbevindingen’’ besproken. 

 

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 de naam ELITE cohort. 

 

11. Verzekering voor proefpersonen 
 
De medisch-ethische toetsingscommissie verleent vrijstelling van de verplichtingen om een 
proefpersonenverzekering af te sluiten voor de uitvoering van dit onderzoek.  
 
12. Informeren huisarts of sportarts 
 

http://www.ccmo.nl/nl/ccmo-register


Proefpersoneninformatie   

NL71682.018.19 – versie1.9, November 2020   

Wij sturen uw huisarts, sportarts of behandelend specialist altijd een email 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 

 
Normaal wordt u één keer in de twee jaar verwezen door uw sportarts voor een cardiovasculaire 
screening. Daar verandert door dit onderzoek niks aan. Alleen zal de cardiovasculaire screening 
éénmalig een half uur langer duren dan u gewend bent. De extra meting voor het onderzoek kosten u 
niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel zou dit onderzoek kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van plotse hartdood bij topsporters.  

 
14. Heeft u vragen? 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen de uitvoerend 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 klachtenfunctionaris 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. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 

 

A. Contactgegevens 
 

B. Toestemmingsformulier 
 

C. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’ 
(versie 1, 01-02-2019). Deze krijgt u apart toegestuurd. 
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Bijlage A: Contactgegevens  
 
Amsterdam UMC - locatie AMC 

Hoofdonderzoeker: 
Prof. Y. Pinto 
Afdeling Cardiologie, K2-104 
Email: y.pinto@amsterdamumc.nl 
Telefoonnummer: 020-5664688 
 
Onderzoeksarts: 
Dr. H.T. Jørstad 
Afdeling Cardiologie, C0-327 
Email: h.t.jorstad@amsterdamumc.nl 
Telefoonnummer: 020-5627255 
 
Uitvoerend onderzoekers: 
Drs. J.C. van Hattum 
Afdeling Cardiologie, TkS0-247 
Email: j.c.vanhattum@amsterdamumc.nl 
Telefoonnummer: 020-5662344 
 
BSc. S.M. Verwijs 
Afdeling Cardiologie, TkS0-247 
Email: s.m.verwijs@amsterdamumc.nl 
Telefoonnummer: 020-5661422 
 
Drs. H.D.G. van Willigen  
Afdeling Interne geneeskunde en Medische microbiologie 
Email: h.d.vanwilligen@amsterdamumc.nl 

Telefoonnummer 020-5667726 
 
Dr. M. Moen 
Sports Medicine, Department of Orthopedic surgery 
maartenmoen@nocnsf.nl 
 
Drs. C.A.C.M. Wijne 
Sports Medicine, Department of Orthopedic surgery 
n.wijne@ajax.nl 
 
Prof. J.L. Tol  
Sports Medicine, Department of Orthopedic surgery 
j.l.tol@amsterdamumc.nl 
Onafhankelijk arts: 
Dr. A.P.J. Vlaar 
Afdeling: Intensive Care, C3-430 

Email: a.p.j.vlaar@amsterdamumc.nl 
Telefoonnummer: 020-5625846 
 
Commissie Klachtenbehandeling patiënt: 
Secretariaat, locatie E2-138 
Email: ckp@amc.nl 
Telefoonnummer: 020-5663355 
 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling:  
Mw. Mr. J.B.M. Inge 
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 C: Toestemmingsformulier proefpersoon ELITE cohort 

Evaluatie van langdurige intensieve topsport op de gezondheid van het hart 

 

- 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 of sportarts dat ik meedoe aan dit 
onderzoek. 

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

 
Genetisch onderzoek: 
 

- Ik geef:  wel   geen  

toestemming om éénmalig bloed af te staan voor genetisch onderzoek en bij klinisch 

relevante bevindingen voor mijzelf of mijn kinderen/familieleden word ik op de hoogte gesteld.  

 
COVID-19 onderzoek: 

- Ik geef:  wel   geen  

toestemming om éénmalig bloed af te staan voor COVID-serologie en/of toestemming voor 

het opvragen van mijn gegevens en lichaamsmaterialen die vanwege de nationale 

maatregelen als gevolg van de SARS-CoV-2 pandemie zijn verzameld. Tevens geef ik 

toestemming om de gegevens van de (aanvullende) onderzoeken van eventuele verdere 

klinische zorg op te vragen en te bewaren. 

 
 
Algemeen onderzoek: 
  

- Ik geef:  wel   geen  

toestemming om de gegevens van de reguliere cardiovasculaire screening (SMART 

screening) en trainingsgegevens te bewaren.   

 
 

- Ik geef:  wel   geen  

Toestemming om mij na de onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek.  

 

 
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 : __ / __ / __ 
 



Proefpersoneninformatie   

NL71682.018.19 – versie1.9, November 2020   

* Doorhalen wat niet van toepassing is. De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een 
getekende versie van het toestemmingsformulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


