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Informatiebrief voor proefpersonen  
 
Titel onderzoek: Het effect van intensieve spierkrachttraining in combinatie met 
extra vitamine D bij mensen met knieartrose. 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
U bent uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar spierkrachttraining 
in combinatie met extra vitamine D bij mensen met knieartrose. Het onderzoek 
wordt in Reade uitgevoerd, in samenwerking met het VU Medisch Centrum in 
Amsterdam. Reade is een centrum voor revalidatie en reumatologie in 
Amsterdam-West. 
 
Voordat u besluit om wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek, is het van 
belang dat u begrijpt waarom dit onderzoek gedaan wordt en wat het onderzoek 
inhoudt. Leest u daarom deze brief zorgvuldig door en aarzelt u niet om vragen 
te stellen als iets niet duidelijk is en voordat u een definitieve beslissing neemt. 
 
Achtergrond en doel van het onderzoek 
Het is bewezen dat spierkrachttraining effectief is voor het verminderen van pijn 
en het verbeteren van het dagelijks functioneren bij mensen met artrose van de 
knie. Hoe de spierkrachttraining het beste kan worden gegeven is nog niet 
bekend. Wij willen in dit onderzoek uitzoeken wat de meest effectieve vorm van 
spierkrachttraining is. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het innemen van extra 
vitamine D het effect van spierkrachttraining zou kunnen vergroten. Of het 
innemen van extra vitamine D effect heeft op het vergroten van de spierkracht is 
nog niet eerder onderzocht.  
 
Beschrijving van het onderzoek 
Voordat het onderzoek begint zal eerst worden beoordeeld of u tot de doelgroep 
voor dit onderzoek behoort. U vult hiervoor een vragenlijst in via internet (of op 
papier als u daar de voorkeur aan geeft) en u wordt gebeld door de onderzoeker. 
Als u mogelijk in aanmerking komt, wordt er een eerste bezoek aan Reade 
gepland. Tijdens dit bezoek wordt er een kort lichamelijk onderzoek van uw 
knieën gedaan, wordt de bloeddruk gemeten, vult u vragenlijsten in en wordt er 
bloed afgenomen om het vitamine D gehalte in uw bloed te kunnen bepalen. Als 
u tijdens dit eerste bezoek aan de “toelatingseisen”  van het onderzoek voldoet, 
wordt een vervolgbezoek bij de revalidatiearts én de reumatoloog gepland. De 
revalidatiearts en de reumatoloog stellen definitief vast of u aan alle 
“toelatingseisen” van het onderzoek voldoet.  
 
Als u meedoet aan het onderzoek krijgt u voor de start van de behandeling een 
aantal lichamelijke metingen en vult u een aantal vragenlijsten in. Dit doet u ook 
na 3, 6 en 12 maanden. De lichamelijke metingen worden afgenomen in Reade. 
De vragenlijsten kunt u thuis invullen. 
 
Afhankelijk van het gemeten vitamine D gehalte in uw bloed krijgt u de eerste 
drie maanden van de behandeling vitamine D of placebo tabletten (een placebo 
tablet is een tablet zonder vitamine D: een ‘nep’ pil). U neemt dagelijks 3 
tabletten in op een vast moment van de dag. De helft van de mensen die mee 
doet aan het onderzoek krijgt vitamine D tabletten, de andere helft krijgt placebo 
tabletten. Na 3 maanden start de spierkrachttraining (u gaat tijdens deze periode 
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door met het slikken van de tabletten als dat voor u van toepassing is). De helft 
van de mensen krijgt tijdens de training spierkrachtoefeningen die hoog-intensief 
zijn, de andere helft krijgt spierkrachtoefeningen die laag-intensief zijn. De hoog-
intensieve training bestaat uit oefeningen met zwaardere gewichten dan bij de 
laag-intensieve training. Van beide vormen van spierkrachttraining verwachten 
we dat ze effectief zijn; in dit onderzoek willen we te weten komen welke vorm 
het meest effectief is. Beide trainingsprogramma’s duren 12 weken en worden 
begeleid door ervaren fysiotherapeuten. Elke week krijgt u twee behandelingen 
van 1 uur in Reade, in een groep van 10 tot 12 mensen. Daarnaast doet u 1 
maal per week thuis oefeningen. De metingen proberen wij zoveel mogelijk voor 
of na een behandeling te plannen, al zal dit niet altijd mogelijk zijn.  
Door toeval (zoals bij kop of munt) wordt bepaald of u in de vitamine D of 
placebo groep komt en of u het hoog-intensieve of laag-intensieve 
trainingsprogramma volgt. Deze procedure is nodig om de behandelingen goed 
te kunnen vergelijken. Het is de enige manier om met zekerheid vast te stellen 
welke behandeling het meest effectief is. 
 
Mogelijke voordelen van deelname aan het onderzoek 
Wij verwachten dat beide vormen van spierkrachttraining u zullen helpen om 
beter te functioneren met minder kniepijn. Wij weten niet welke van de twee dat 
het beste doet; daarvoor doen we dit onderzoek. Het effect van de vitamine D 
tabletten is mogelijk dat uw spierkracht nog meer verbetert dan wanneer u 
alleen oefeningen doet.  
 
Ongemakken en nadelen van deelname aan het onderzoek  
Als dat in uw geval van toepassing is slikt u in totaal 6 maanden de vitamine D of 
placebo tabletten. De dosis vitamine D die voor dit onderzoek gebruikt wordt, is 
volkomen veilig en bevindt zich ruim onder de maximaal toegestane dosis. Van 
de gebruikte dosering zijn dus geen bijwerkingen te verwachten. Ook de 
placebo-tablet is volkomen veilig. Deze bevat namelijk geen werkzame stof. 
Mocht u het onderzoek tussentijds willen beëindigen, dan brengt dit geen risico’s 
voor uw gezondheid met zich mee.  
U krijgt gedurende 12 weken 2 maal per week spierkrachttraining bij Reade en u 
voert  1 maal per week gedurende 30 minuten een huiswerkoefenprogramma uit. 
U kunt spierpijn krijgen na een training en eventueel wat extra last van uw 
knie(en), wat in de meeste gevallen weer snel vermindert.  
Er vinden vier metingen plaats: bij de start van de behandeling, na 3, 6 en 12 
maanden. Tijdens deze metingen wordt bloed afgenomen en wordt u gevraagd 
om urine in te leveren. Ook voert u lichamelijke testen uit. De metingen duren 
ongeveer één uur en vinden plaats in Reade. De metingen zullen in overleg met 
u worden gepland, zo mogelijk gekoppeld aan de behandeling. Daarnaast wordt 
u gevraagd om vier maal een boekje met vragenlijsten in te vullen; dit kost 
ongeveer een half uur per keer. Wij verwachten geen nadelige gevolgen van 
deelname aan dit onderzoek.  
 
Vrijheid van deelname 
U beslist zelf of u deelneemt aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Wanneer 
u besluit om deel te nemen aan het onderzoek, behoudt u het recht om op ieder 
gewenst moment en zonder opgave van redenen uw deelname aan het 
onderzoek te beëindigen. Dit zal geen enkel gevolg hebben voor uw verdere 
behandeling.  
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Vertrouwelijkheid   
Alle gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, worden 
vertrouwelijk behandeld. Ter bescherming van uw privacy worden de gegevens 
anoniem verwerkt; in publicaties zal uw naam niet zijn te vinden en gegevens 
zullen niet tot een individuele patiënt herleidbaar zijn. 
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van 
het Slotervaartziekenhuis en Reade (Amsterdam). 
Uw huisarts zal op de hoogte gebracht worden van uw deelname aan het 
onderzoek.  
 
Verzekering  
Er is een verzekering afgesloten voor alle patiënten die aan dit onderzoek 
meedoen. De verzekering dekt eventuele schade die optreedt als gevolg van het 
onderzoek. De verzekeraar van het onderzoek is HDI-Gerling Verzekeringen 
N.V., Postbus 925, 3000 AX Rotterdam. 
De aansprakelijkheid van degenen die het onderzoek uitvoeren voor schade door 
dood of letsel van de proefpersoon, valt onder de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van Reade.  
 
Toestemming voor deelname 
Na ontvangst van deze informatiebrief heeft u minimaal een week de tijd om te 
beslissen of u wilt deelnemen aan het onderzoek. Dit geeft u de tijd om goed na 
te denken of u mee wilt doen en geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Indien u bereid bent mee te doen, vragen wij u de toestemmingsformulieren te 
tekenen (1 exemplaar is bestemd voor u en 1 exemplaar is voor de 
onderzoeker). Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te 
werken. U kunt op elk moment, zonder opgave van redenen, uw medewerking 
aan het onderzoek stoppen. De onderzoeker zal het formulier eveneens 
ondertekenen en bevestigt daarmee dat hij/ zij u heeft geïnformeerd over het 
onderzoek en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen. 
Indien u niet wilt deelnemen aan het onderzoek hoeft u het 
toestemmingsformulier niet te ondertekenen. 
 
Zorgverzekering en reiskostenvergoeding  
Het eerste bezoek aan Reade - waarin beoordeeld wordt of u kunt deelnemen 
aan het onderzoek – wordt betaald vanuit het onderzoek. Alle vervolgbezoeken 
in het kader van dit onderzoek (voor diagnostiek, behandeling of evaluatie) 
vallen onder de revalidatiebehandeling. Deze vervolgbezoeken worden in 
rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar krijgt dus een 
rekening voor deze behandeling.  
Voor u kan dit betekenen dat u – als u in het betreffende kalenderjaar nog geen 
andere medische kosten gemaakt hebt - uw eigen risico moet betalen. Als het 
onderzoek in twee kalenderjaren plaats vindt kunt u tweemaal uw eigen risico 
moeten betalen. 
Wij kunnen alleen de reiskosten voor het eerste bezoek aan Reade - waarin 
wordt beoordeeld of u mogelijk kunt deelnemen aan het onderzoek - vergoeden. 
Voor de overige bezoeken kunnen geen reiskostenvergoeding worden vergoed. 
 
Verwijzing huisarts of medisch specialist 
Om voor revalidatiebehandeling in aanmerking te komen is altijd een verwijzing van 
een arts (huisarts of medisch specialist) nodig. Dit betekent dat een verwijzing van 
een arts nodig is als u na het eerste bezoek aan Reade - waarin beoordeeld wordt of 
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u kunt deelnemen aan het onderzoek –in aanmerking komt voor vervolgafspraken. 
De huisarts of medisch specialist heeft een poortwachtersfunctie en kan enkel deze 
verwijzing uitschrijven bij een indicatie voor revalidatiezorg. Wanneer er geen 
indicatie is voor revalidatiezorg kan er niet worden deelgenomen aan het onderzoek.  
 
Klachten 
Indien u klachten heeft over het beloop van de studie, kunt u contact opnemen 
met de onafhankelijke klachtencommissie van Reade. U kunt telefonisch (T 020 
683 79 97) per e-mail (E klachten@reade.nl)	of schriftelijk (Reade, t.a.v. 
klachtencommissie, Antwoordnummer 45252, 1040 WD Amsterdam) contact 
opnemen met de klachtencommissie. 
 
Nadere informatie 
Mocht u na het lezen van deze brief, voor of tijdens het onderzoek nog nadere 
informatie willen ontvangen, of komen er nog vragen bij u op, dan kunt u contact 
opnemen met Arjan de Zwart, onderzoeker, telefonisch te bereiken via 020-
5896387 (of spreek een boodschap in en dan wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld). Hij zal uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen indien de 
vragen door iemand anders beantwoord moeten worden. 
Indien u er prijs op stelt informatie over dit onderzoek in te winnen bij een arts 
die niet bij de uitvoering van het onderzoek is betrokken, dan is dr. Dirkjan van 
Schaardenburg bereid uw vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via het 
telefoonnummer: 020-5896189. 
 
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u bereid bent mee te doen aan het 
onderzoek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de projectgroep, 
 
 
Arjan de Zwart 
Junior onderzoeker 
 
 

    
 
Dr. Marike van der Leeden    Prof.dr. Joost Dekker 
 
Coördinerend onderzoeker/    Hoofdonderzoeker  
 projectleider Reade   
 
         
Dr. Jan van Breemenstraat 2; 1056AB Amsterdam 
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