
Voor onderzoek naar effecten van het natuurlijk voedingssupplement resveratrol (dat onder 

andere in rode wijn en druiven zit) op ouderdomssuikerziekte en bruin vet activiteit zijn wij zoek 

naar: 

 

volwassen mannen (BMI: 27-35 kg/m2, 40-70 Jaar) waarvan 

directe familieleden ouderdomssuikerziekte hebben 

die niet regelmatig aan sport doen, en geen ziekten hebben 

 

Directe familieleden zijn ouders, broers en zussen. U bepaalt uw BMI door uw gewicht 

(in kg) te delen door uw lengte (in m) in het kwadraat (lengte x lengte).  

 

Het onderzoek beslaat twee testperiodes van beide 34 dagen, waarbij u -in willekeurige 

volgorde- capsules inneemt: resveratrol of een niet-werkzame stof (=placebo). Tussen 

deze twee periodes zijn 4 weken waarin u niks slikt en ook niet naar de universiteit 

hoeft te komen. De gehele onderzoeksperiode beslaat dus 3 maanden. 

Tijdens beide periodes van 34 dagen komt u 7 maal naar de universiteit voor diverse 

metingen. De eerste 5 bezoeken zijn vrij kort (15 minuten - 1 uur) waarbij onder andere 

uw gewicht en bloeddruk worden gemeten en wat bloed bij u wordt afgenomen. Tijdens 

de meeste bezoeken zult u nuchter moeten zijn.  

Bij het 6de bezoek wordt het vetgehalte in uw lever bepaald en wordt uw hartfunctie 

gemeten met behulp van een echo. Daarna zult u overnachten op de universiteit in een 

zogenaamde respiratiekamer. De dag erna wordt uw suikergevoeligheid gemeten d.m.v 

een suiker  en insuline infuusje. Ook wordt er een stukje spier uit uw been afgenomen. 

Op dag 34 van het onderzoek zal steeds een PET/CT scan na blootstelling aan milde 

kou volgen. Tijdens de tweede testperiode van 34 dagen zal u precies dezelfde 

metingen ondergaan. 

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een screening plaats (duur: 3 uur) en wordt uw 

lengte en gewicht gemeten en suikeropname getest d.m.v. een suikerdrankje. 

 

Voor deelname aan het totale onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 650. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Marlies de Ligt, MSc 

Capaciteitsgroep Humane Biologie 

Universiteit Maastricht 

Tel. 043-388 13 11 

E-mail: marlies.deligt@maastrichtuniversity.nl 


