
LIGHT INTENSITY
PHYSICAL ACTIVITY 

TRIAL (LIPAT)  

INFORMATIEBROCHURE

'LAAG-INTENSIEF-BEWEGEN PROGRAMMA'



INHOUDSOPGAVE

 1.    Achtergrond en doel van het onderzoek 
  
 2.   Het onderzoek in het kort  

 3.   Wat betekent het onderzoek voor u persoonlijk? 
  
 4.   Wanneer bent u niet geschikt voor het onderzoek?  

 5.   De visites voor het onderzoek 

 6.   Het onderzoek van de bloedvaten 

 7.   De beweegmeter op het been 

 8.   De polsbeweegmeter 

 9.   De workshops  

10.   Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van  
       deelname aan dit onderzoek?  

11.    Wat moet u doen als u deel wilt nemen aan dit  
       onderzoek? 

12.   Reiskostenvergoeding 

13.   Wilt u verder nog iets weten?
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Wat is het doel van het onderzoek? 

Achtergrond 
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Het onderzoek in het kort  
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Wat betekent het onderzoek voor u persoonlijk? 

- 
- 
- 
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U kunt niet deelnemen aan het onderzoek als u
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- 
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De visites voor het onderzoek 

Het onderzoek van de bloedvaten 
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De beweegmeter op het been 

De polsbeweegmeter 
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De workshops 

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit 

onderzoek? 
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Vrijwillige deelname

Wat moet u doen als u deel wilt nemen aan dit onderzoek?

@

Is er een vergoeding wanneer u besluit om aan dit onderzoek mee 

te doen? 

€
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Wilt u verder nog iets weten? 

Evelien Vandercappellen, Arts - Onderzoeker
Dr. ir. A. Koster, Epidemioloog
Dr. R. Henry, Internist
Prof. Dr. C. Stehouwer, Internist

Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan kunt u contact 
opnemen met Evelien Vandercappellen (Tel: 043-3882462) of dr. Ronald Henry (Tel: 
043-3876543; 06-12264281), internist en onderzoeker van deze studie.
Of via email: info.lipat.int@mumc.nl
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Toestemmingsformulier LiPAT

Ik verklaar hierbij op een voor mij duidelijke wijze, zowel mondeling als schriftelijk, te zijn ingelicht over 

de aard, risico's en belasting van het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan de LiPA-Trial. Ik behoud daarbij het recht deze 

instemming weer in te trekken zonder verdere opgaaf van redenen.  

 

Mijn gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden 

behandeld volgens de regels die zijn vastgelegd in het Maastricht UMC+ privacy reglement. Zowel 

mijn naam als mijn onderzoeksgegevens worden voorzien van een identificatienummer. Mijn naam en 

adres worden apart van mijn onderzoeksgegevens bewaard. 

 

Ik begrijp dat mijn uitslagen van het wetenschappelijk onderzoek niet aan iemand anders die buiten 

het onderzoek staat wordt doorgegeven en dat gegevens die voor mijn gezondheid van belang zijn 

alleen gedeeld kunnen worden met andere medisch specialisten (incl. huisarts) als ik daar 

toestemming voor geef.  

 

Ik geef toestemming om een gedeelte van het afgenomen bloed op te slaan in een biobank voor 

toekomstig onderzoek naar de relatie tussen bewegen en gezondheid van de bloedvaten. 

 

Ik begrijp dat mijn gecodeerde medische gegevens, inclusief het afgenomen bloed, kunnen worden 

gedeeld met andere wetenschappers of bedrijven ten bate van wetenschappelijk onderzoek, maar 

alleen volledig anoniem.  

 

Ik begrijp dat ik het afgenomen bloed doneer aan de onderzoekers en dat ik daarom nu of in de 

toekomst geen aanspraak kan maken op een verdere financiële vergoeding. 

 

Naam deelnemer: ………………………………………………………………………  

Handtekening: …………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………..    

Datum: ……/……/…………      

 

__________________________________________________________________________ 

 

Hierbij bevestig ik dat ik de aard van de LiPA-Trial heb uitgelegd aan de vrijwilliger hierboven 

genoemd.

 

Naam arts - onderzoeker:……………. 

Handtekening: ………………….. 

Datum: ……/……/…....................



  

 



VRAGEN OF INTERESSE?

ONDERZOEKSTEAM

TELEFOONNUMMER

E-MAIL

info.lipat.int@mumc.nl

043 - 388 24 62

06 - 122 642 81

Evelien Vandercappellen, Arts-Onderzoeker

Dr. Ir. Annemarie Koster, Epidemioloog

Dr. Ronald M.A. Henry, Internist

Prof. Dr. C. Stehouwer, Internist




