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Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, familie en/of naasten, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  

 

U ontvangt deze brief omdat u na uw coronabesmetting nog steeds lichamelijke en/of psychische 
klachten heeft.  

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 en u heeft een 
bedenktijd van tenminste 48 uur. 

Algemene informatie over meedoen aan zo’n onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek is opgezet door longartsen van het Franciscus en wordt gedaan door artsen en 
onderzoekers in dat ziekenhuis. 

Voor dit onderzoek zijn 72 proefpersonen nodig.  

De medisch-ethische toetsingscommissie van het Franciscus (nr xxx) heeft dit onderzoek 
goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

2. Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam het middel Lactoferrine is voor de 
behandeling van patiënten met Long-COVID. De werking van Lactoferrine vergelijken we in dit 
onderzoek met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een 
‘nepmiddel’. 



U krijgt dit voedingssupplement of een placebo als capsule voorgeschreven. Dagelijks 3 keer 2 
capsules. De effecten van Lactoferrine worden beoordeeld door het bekijken van uw medische 
gegevens over corona, maar ook door het bij u afnemen van bloedtesten, enkele vragenlijsten en  een 
krachttest. Onder het kopje nummer 4: ‘Wat meedoen inhoudt’ vindt u hierover duidelijke uitleg.  

 

3. Achtergrond van het onderzoek 
Bij sommige patiënten die besmet zijn geweest met het Corona virus (COVID-19) kunnen langdurige 
klachten ontstaan. Voorbeelden van vaak aangegeven klachten zijn moeheid, benauwdheid, 
geheugenproblemen, spierzwakte, angst en depressieve gevoelens. Het is nog niet bekend waar deze 
klachten door worden veroorzaakt en hoe we ze kunnen behandelen. Ook is niet bekend waarom 
klachten bij sommige mensen wel blijven en bij andere niet. Het blijven bestaan van deze klachten 
ondanks fysiotherapie, langer dan 12 weken na de corona infectie, noemen we Long-COVID. Mensen 
die hier last van hebben geven aan problemen te hebben hun ‘normale leven’ weer op te pakken. 
Lactoferrine is een natuurlijke stof uit melk en moedermelk. Het heeft mogelijk werking tegen 
bacteriën en virussen en een positieve invloed op het afweersysteem van de mens. Juist dit 
afweersysteem lijkt van slag bij mensen met Long-COVID. Deze invloeden en de veiligheid van 
Lactoferrine maken dat de stof werking kan hebben tijdens het herstelproces van Long-COVID. Dit is 
de reden van dit onderzoek. 

    

Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet, duurt dat totaal 3 maanden voor u. U krijgt Lactoferrine- of placebopillen gedurende 
de eerste 6 weken. Voor het starten van de pillen doen we bij u bloedonderzoek, vragen u 4 
vragenlijsten in te vullen en vragen we u 2 krachtproeven te doen van ieder 5 minuten. Deze 
onderzoeken herhalen we na 6 weken en na 3 maanden. Op het moment dat u tussentijds contact 
wenst met de onderzoekers is dat binnen kantoortijden altijd mogelijk.  

 

Geschiktheidsonderzoek 

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. De onderzoeker beoordeelt uw medische gegevens.  

Soms vinden we bij het geschiktheidsonderzoek iets dat verder medisch moet worden onderzocht. 
We vertellen u dit altijd. Verder onderzoek gebeurt door de eigen huisarts of specialist. De kosten 
hiervan vallen onder uw eigen verzekering.  

 

Behandeling  

We behandelen u 6 weken met Lactoferrine of neppillen (placebo). De helft van de proefpersonen 
krijgt Lactoferrine, de andere helft placebo. Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. U weet niet in 
welke groep u zit, de onderzoeker weet dat ook niet. Pas nadat de studie helemaal is afgerond 
komen die gegevens vrij. Algemene informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

Bezoeken en metingen 

Voor het onderzoek gebruiken wij metingen die worden uitgevoerd op de polikliniek longgeneeskunde 
van het ziekenhuis. De dag voor het starten van de medicatie worden  twee buizen bloed afgenomen. 
In het bloed kijken we met name naar infectie- en afweer eiwitten. Ook vragen wij u vier vragenlijsten 



in te vullen. Deze lijsten gaan over vermoeidheid, geheugen en (geestelijke) conditie. Onder 
begeleiding zullen we bij u twee krachttesten afnemen, de ‘zit-en-sta-test’ en een handknijpkrachttest. 
Beide testen duren 5 minuten. U hoeft hiervoor geen speciale kleding aan.  

 

Anders dan bij gebruikelijke zorg 

Wij zullen u vragen 2 maal extra te komen naar het ziekenhuis, 6 en 12 weken na start van het 
onderzoek.  

 

4. Wat wordt er van u verwacht 

Om het onderzoek goed te laten verlopen en voor uw eigen veiligheid, is het belangrijk dat u zich aan 
de volgende afspraken houdt.  

 

 De afspraken zijn dat u: 

 Het onderzoek supplement (Lactoferrine of placebo) inneemt volgens de uitleg. 

 Niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet. 
 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 

 voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische 
geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist 
zijn. 

 als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

 als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

 als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

 als uw contactgegevens wijzigen. 
 

Zwangerschap van u of uw partner 

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Ook mogen 
vrouwen niet zwanger worden tijdens het onderzoek. 

 

5. Mogelijke bijwerkingen  
Lactoferrine wordt door de European Food Safety Authority (EFSA) als veilig beschouwd en heeft in 
de voorgestelde dosering geen nadelige effecten. Ook zijn er geen bekende interacties van 
Lactoferrine met medicatie. Mocht het zo zijn dat u toch onbegrepen klachten ontwikkelt tijdens de 
studie dan kunt u deze aan ons melden. De placebo, het ‘nepmiddel’, heeft geen werkzame stoffen in 
zich en bevat enkel microcrystalline cellulose, een natuurlijk product. Bijwerkingen hiervan zijn 
uiterst ongebruikelijk.  

 

Metingen 

Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we maximaal 75 
mL extra bloed bij u af verspreid over 3 maanden. Dit is gemiddeld maximaal 25 mL per bezoek. Deze 



hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml 
bloed in één keer afgenomen.  

 

6. Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. 

Lactoferrine kan een gunstig effect hebben, zoals het verminderen van klachten waardoor u minder 
benauwd bent en sneller herstelt, maar zeker is dat niet. 

Op elk moment tijdens dit onderzoek kunnen uw symptomen terugkomen of verslechteren. 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:  

- mogelijke ongemakken van de bloedafname. 
- tijdsinvestering 
 

Deelname aan het onderzoek betekent ook dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden; 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt  4, 5 en 6 beschreven. 

 

7. 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 niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld.  

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 blijft meedoen. 

 

8. Einde van het onderzoek 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

 u de pillen 6 weken heeft ingenomen en wij u hebben teruggezien op de polikliniek 6 weken na 
het stoppen van de medicatie 

 u zelf kiest om te stoppen 

 u zwanger wordt  

 de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

 het Franciscus, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om 
het onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Het supplement dat u gebruikt heeft bij 
het onderzoek, is vrij beschikbaar na afloop van het onderzoek.  

 



Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 6 maanden na uw deelname. De onderzoeker kan u ook 
vertellen in welke groep u zat. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit tegen de onderzoeker zeggen. Hij mag 
het u dan niet vertellen. 

 

9. 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 bloed nodig. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw 
gegevens en uw bloed 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 bloed een code. Uw naam en andere 
gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de 
code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale 
onderzoeksinstelling. 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 commissie die de 
veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, een monitor van het wetenschapsbureau, nationale 
en internationale toezichthoudende autoriteiten zoals de EMA en de Inspectie Gezondheidszorg. 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. Uw lichaamsmateriaal wordt 
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 bloed kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van andere behandelmethodes. Daarvoor zullen uw 
gegevens en lichaamsmateriaal bloed 15 jaar worden bewaard. U kunt op het toestemmingsformulier 
aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen 
aan het huidige onderzoek. 

 

Informatie over onverwachte bevindingen 

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek 
maar wel voor u. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u op de hoogte worden gesteld door 



de specialist. U kunt dan met uw huisarts of specialist bespreken wat er gedaan moet worden. Ook 
hiervoor geeft u toestemming.  

 

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 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, het servicecentrum patiënt & zorgverlener van het Franciscus of de autoriteit 
persoonsgegevens.  

 

10. Verzekering voor proefpersonen 
Het ziekenhuis heeft voor iedereen dit aan dit onderzoek deelneemt een verzekering afgesloten. De 
verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In de bijlage vindt u 
meer informatie over de verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt 
melden. 
 

11. Geen vergoeding voor meedoen 
Het studiesupplement, extra testen en behandeling voor het onderzoek kosten u niets. U wordt niet 
betaald voor het meedoen aan dit onderzoek.  

 

12. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend onderzoekers: 

Drs. L. Oswald, longarts 
tel. 010-4616161  

Dr. G.J. Braunstahl, longarts 
tel. 010-4617568 

 

13. 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. 



Als u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen, die zelf niet bij het 
onderzoek betrokken is, maar die wel deskundig is op het gebied van dit onderzoek. Ook als u voor of 
tijdens het onderzoek vragen heeft die u liever niet aan de onderzoekers stelt, kunt u met hem 
contact opnemen: 

Dr. M. Castro Cabezas, internist 

tel. 0104616161 

 

Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 

  



Bijlage A contactgegevens voor Franciscus Gasthuis  

Onderzoeker: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Onderzoeksverpleegkundige: ………………………………………………………………………………………………………………  

Onafhankelijk arts: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Klachten: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: …………………………………………………………….  

Voor meer informatie over uw rechten: ………………………………………………………………………………………………  

  



Bijlage B Informatie over de verzekering  

Franciscus Gasthuis heeft een verzekering afgesloten voor iedereen die meedoet aan het onderzoek. 
Deze verzekering betaalt de schade die u heeft doordat u aan het onderzoek meedeed. Het gaat om 
schade die u krijgt tijdens het onderzoek, of binnen 4 jaar na het onderzoek. U moet schade binnen 4 
jaar melden bij de verzekeraar.  

Heeft u schade door het onderzoek? Meld dit dan bij deze verzekeraar:  

De verzekeraar van het onderzoek is:  

Naam: …  

Adres: …  

Telefoonnummer: …  

E-mail: …  

Polisnummer: …  

Contactpersoon: …  

De verzekering betaalt maximaal € 650.000 per persoon en € 5.000.000 voor het hele onderzoek.  

Let op: deze schade betaalt de verzekering niet:  

• Schade door een risico waarover we u informatie hebben gegeven in deze brief. Maar dit geldt niet 
als het risico groter bleek te zijn dan we van tevoren dachten. Of als het risico heel onwaarschijnlijk 
was.  

• Schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had meegedaan.  

• Schade die ontstaat doordat u aanwijzingen of instructies niet of niet goed opvolgde.  

• Schade aan de gezondheid van uw kinderen of kleinkinderen.  

• Schade door een behandelmethode die al bestaat.  

  



Bijlage D: toestemmingsformulier proefpersoon 

LARGO study, Effecten van Lactoferrine bij patiënten met ‘long-COVID’ na SARS-CoV-2 infectie 

 

-Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed genoeg. 

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 met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik wil 

stoppen. 

 − Ik geef de arts-onderzoeker toestemming om mijn huisarts en specialist te laten weten dat ik 

meedoe aan dit onderzoek.  

− Ik geef de arts-onderzoeker toestemming om mijn huisarts of specialist informatie te geven over 

onverwachte uitkomsten uit het onderzoek. Maar alleen als deze uitkomsten invloed kunnen hebben 

op mijn gezondheid.  

− Ik geef de arts-onderzoekers toestemming om mijn gegevens en bloed te verzamelen en gebruiken. 

De arts-onderzoekers doen dit om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden. 

 − Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen inzien. 

Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn gegevens in te 

zien.  

− Ik weet dat ik als vrouw niet zwanger mag worden tijdens het onderzoek.  

− Ik geef  

□ wel  

□ geen  

toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en te gebruiken voor verder onderzoek 

naar de behandeling met MSC’s. 

 − Ik geef  

□ wel  

□ geen  

toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te bewaren. Het doel daarvan is om dit 

later nog voor ander onderzoek te gebruiken. In de informatiebrief staat daar meer over.  

− Ik wil meedoen aan dit onderzoek.  

 

Naam proefpersoon:  

Handtekening:  

 

Datum : __ / __ / __ 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het onderzoek. Wordt er tijdens 

het onderzoek informatie bekend die de toestemming van de proefpersoon kan beïnvloeden? Dan 

laat ik dit op tijd weten aan deze proefpersoon.  

Naam arts-onderzoeker (of zijn/haar vertegenwoordiger):  

Handtekening:  

 

Datum: __ / __ / __ - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het 

toestemmingsformulier 

 

 


