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Proefpersoneninformatie voor deelname aan 

wetenschappelijk onderzoek  
 

Wat is het effect van lichtstimulatie via de huid op gezondheid en welzijn? 
Pilotstudie naar de effecten van ‘nabij-infrarood’ licht op gezondheid en welzijn van mensen met een chronisch 

slaaptekort 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief omdat u gereageerd heeft op onze advertentie waarin wij deelnemers vragen voor een 

wetenschappelijk onderzoek. 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. Ook kunt u erover praten met 

uw partner, vrienden of familie. 

 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek is opgezet door Chrono@Work, een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking 

met Seaborough Life Science en wordt uitgevoerd door wetenschappers van Chrono@Work en de universiteit. 

Seaborough Life Science vergoedt de kosten van dit onderzoek. 

 

Aan dit onderzoek zullen naar verwachting 60 proefpersonen meedoen. De medisch-ethische toetsingscommissie 

van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

 

2. Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of het toevoegen aan normaal kunstlicht van onzichtbaar licht, met 

golflengtes in de buurt van infrarood, effecten heeft op gezondheid en welzijn van mensen met een slaaptekort en 

daardoor slaperigheidsklachten. Het licht zal in verschillende sterktes worden getest op proefpersonen met enige 

klachten over slaperigheid als gevolg van te weinig slapen. Het is voor het eerst dat een dergelijke studie wordt 

uitgevoerd. Bij een positief resultaat op de gemeten parameters van gezondheid en welzijn zal het onderzoek 

mogelijk kunnen leiden tot de verdere ontwikkeling van nieuwe ledverlichting waarmee bijvoorbeeld de 

binnenhuisverlichting in huizen en kantoren zou kunnen worden verbeterd. Hiervan zouden mensen met een 

slaaptekort dan mogelijk kunnen profiteren. De resultaten en conclusies zullen op congressen en in publicaties 

worden gepresenteerd.  
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3. Achtergrond van het onderzoek 
Vroeger werkte zo’n 90% van de mensheid buiten, tegenwoordig werkt 87% van de mensen in de Westerse wereld 

binnen. Buiten is de lichtintensiteit over het algemeen een factor 100x zo hoog als binnen en bestaat het uit alle 

kleuren van de regenboog. Binnen is het licht sterk genoeg om te zien, maar biologisch gezien is het bijna donker. 

Ook bestaat kunstlicht maar uit een beperkt aantal kleuren en ontbreekt het onzichtbare licht dat er buiten wel is, 

zoals ultraviolet licht en infrarood licht. Van een deel van dit onzichtbare licht, het zogenaamde ‘nabij-infrarood’ 

licht, is het aannemelijk dat het van belang is voor onze algehele gezondheid. Doel van dit onderzoek is om te 

testen of het toevoegen van dit deel van het licht aan kunstlicht binnen inderdaad de algehele gezondheid en 

stemming verbetert.  

 

4. Wat meedoen inhoudt  
Als u meedoet, duurt dat in totaal ongeveer 4 weken. 

 

Geschiktheidsonderzoek 

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. U ontvangt hiervoor een vragenlijst waarin we u vragen stellen over uw 

slaapgewoontes, bijvoorbeeld hoe lang en hoe laat u gemiddeld slaapt, en wat u van uw slaapkwaliteit vindt. 

Verder vragen we naar uw stemming, of u zich wel eens somber voelt bijvoorbeeld, en naar hoe slaperig u zich 

meestal voelt. Tot slot vragen we naar uw algehele gezondheid, met bijvoorbeeld vragen naar uw lengte, gewicht, 

het gebruik van medicijnen, of u onder behandeling bent van een arts en uw leefstijl.  

Het kan voorkomen dat u gezond bent, maar toch niet geschikt voor deelname.  

 

Lichtblootstelling 

Gedurende 4 weken vragen we u telkens op 5 dagen om tussen 9:30 en 12:30 uur aan een bureau of tafel te zitten 

en de lamp die u van ons krijgt aan te doen. In principe is dit van maandag t/m vrijdag maar in overleg kunnen we 

eventueel andere dagen van de week kiezen. Het is belangrijk het altijd om deze tijd te doen zodat daar geen 

verschillen tussen deelnemers mee zullen ontstaan en het moment van lichtblootstelling belangrijk kan zijn voor de 

effecten op slaap, stemming en de andere onderzoeksmetingen. U kunt gewoon werken, lezen of iets anders doen 

in die tijd, als u maar op die plek bij de lamp blijft. De hele studie vindt plaats bij u thuis en/of uw werkplek. U krijgt 

hiervoor één of meerdere lampen mee. Er zijn 4 verschillende groepen; één groep krijgt een lamp waaraan het 

speciale licht niet is toegevoegd, de zogenaamde placebo-groep, de andere drie groepen krijgen een lamp met één 

van de drie verschillende intensiteiten die we gaan testen. U en de onderzoeker weten niet in welke groep u zit. Als 

het voor uw gezondheid belangrijk is, kan dit wel worden opgezocht.  

 

Bezoeken en metingen* 

Voor het onderzoek brengen wij de benodigde materialen bij u langs of haalt u ze op één van de 

onderzoekslocaties (in Amsterdam of Groningen) op. Instructies worden zoveel mogelijk online gegeven voor de 

hele groep die op dezelfde startdatum begint. Gedurende de gehele periode vragen we u 3 keer bloed te laten 

prikken bij een laboratorium (in Amsterdam of Groningen). De studie bestaat uit 2 fasen. Fase 1 bestaat uit de 

eerste 2 dagen en deze zijn wat intensiever dan de overige dagen van de studieperiode, welke Fase 2 vormen.  

In bijlage C staat welke metingen er bij elke fase van de studie plaatsvinden.  
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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: 

• De bureaulamp gebruikt op alle dagen en het juiste tijdstip volgens de uitleg. 

• niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet. 

• afspraken voor bezoeken en het doen van metingen nakomt. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

• als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

• als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

• als uw contactgegevens wijzigen. 

 

Zwangerschap 

Vrouwen die zwanger zijn kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Ook mogen vrouwen niet zwanger worden 

tijdens het onderzoek. Dit is omdat zwangerschap onze metingen kan beïnvloeden. Wordt u  tijdens het onderzoek 

toch zwanger? Laat dit dan direct weten aan de onderzoeker.  

 

6. Mogelijke bijwerkingen, nadelige effecten en ongemakken  
We verwachten niet dat de lichtblootstelling bijwerkingen geeft of nadelige effecten heeft. 

 

Metingen 

De drie bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. De overige metingen zijn weinig belastend, 

u draagt gedurende de vier weken bijvoorbeeld wearables zoals een smartwatch en een activiteitsmeter, die zijn 

bedoeld om dagelijks te dragen. Daarnaast draagt u 2 dagen een paar plakkers op uw borst voor het meten van 

hartslag. We knippen twee keer een klein plukje haar af. Het meeste ongemak heeft u van het feit dat we 

gedurende 5 avonden op bepaalde tijden thuis van u vragen om online vragen in te vullen, speeksel te verzamelen 

en alle urine in de avond en nacht op te vangen. U ontvangt hiervoor alle materialen en goeie instructies. 

  
7. Mogelijke voor- en nadelen 

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

Het is niet zeker dat u voordelen zult ervaren van het meedoen aan dit onderzoek, maar het kan wel. Uw deelname 

zal in ieder geval wel bijdragen aan meer kennis over de effecten van lichtstimulatie via de huid. 
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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. 

 

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 bekend wordt die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u 

weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 

 

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

• alle bezoeken en metingen voorbij zijn 

• u zelf kiest om te stoppen 

• u zwanger wordt  

• de onderzoeker vindt dat u beter kunt stoppen, b.v. als u zich niet aan de afspraken houdt 

• Seaborough Life Science, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het 

onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het 

onderzoek. 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. 

 
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 gegevens over uw gezondheid. Voor dit onderzoek is bloed, 

speeksel, haar, en urine 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. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met het laboratorium dat de bloedafname uitvoert. Wij 

vragen voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming. 
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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 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 en het klinisch laboratorium 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: een monitor die voor de opdrachtgever van het 

onderzoek werkt, en nationale autoriteiten, bijvoorbeeld 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 in ieder geval 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie in een vorm waarbij duidelijk 

is van wie de gegevens zijn. Daarna kunnen ze anoniem, zonder uw persoonsgegevens, langer worden bewaard. Bij 

de opdrachtgever worden uw gegevens anoniem minimaal 15 jaar bewaard. Uw lichaamsmateriaal wordt niet 

onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het 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 lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de schadelijke effecten van slaaptekort. Daarvoor zullen uw 

gegevens en lichaamsmateriaal eveneens deze 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 onderzoeker. 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 deelname aan het onderzoek altijd weer intrekken.  De onderzoeksgegevens die zijn 

verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Als er al 

metingen met dat lichaamsmateriaal zijn gedaan, dan worden die gegevens nog wel gebruikt. Mocht u uw 

persoonsgegevens willen laten vernietigen in de 15 jaren dat ze worden bewaard, dan wordt op dat moment alles 

vernietigd. Eventueel al gepubliceerde anonieme data kunnen niet meer worden gewijzigd. 

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
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Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de 

Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Het privacyreglement van het bedrijf dat het onderzoek uitvoert kunt u 

vinden op www.chronoatwork.com.  

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: 

Dr. Marijke C.M. Gordijn, Chrono@Work. Zie bijlage A voor contactgegevens. 

 

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen 

met Mw. Gordijn. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Registratie van het onderzoek 

Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken 

namelijk het Nederlands Trial Register (https://www.trialregister.nl/). 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 [NL8800]. 

 
COVID-19 maatregelen 

Tijdens alle onderdelen van het onderzoek worden de richtlijnen van de overheid aangehouden met betrekking tot 

de geldende COVID-19 maatregelen.  

 

11. Verzekering voor proefpersonen 

Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is wel 

een verzekering afgesloten. De verzekering betaalt voor mogelijke schade door het onderzoek. Maar niet voor alle 
schade. In bijlage B vindt u meer informatie over de verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u 

schade kunt melden. 

 
12. Informeren huisarts  

Aangezien u geen patiënt bent, dit onderzoek geen medische behandeling is, en er geen gezondheidsrisico’s zijn 

wordt uw huisarts niet door ons geïnformeerd. Hij/zij blijft wel verantwoordelijk voor uw gezondheid. 
 

13. Vergoeding voor meedoen 
Voor het meedoen aan het totale onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding (exclusief reiskosten) van € 600. 

Werkelijk gemaakte reiskosten worden vergoed met € 0,19 per kilometer tussen uw verblijfslocatie tijdens het 

onderzoek en het onderzoeksinstituut of laboratorium. U kunt ervoor kiezen de Fitbit, een consumenten 

‘wearable’ om slaap en welzijn te meten, ter waarde van € 200 te houden. In dat geval wordt de waarde van de 

Fitbit van de onkostenvergoeding afgetrokken. Als uw deelname stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijgt u 

een lagere vergoeding uitbetaald. Bij volledig afronden van de studie, wat betekent dat alle datasets die u voor ons 

heeft verzameld compleet zijn en u de instructies heeft gevolgd, ontvangt u een bonus van € 300. De vergoedingen 

worden aan de Belastingdienst opgegeven als inkomen. 

 

14. Heeft u vragen? 
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Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van Chrono@Work. Voor onafhankelijk advies over 

meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de arts Prof. Dr. N. Jansonius van het UMCG. Hij weet veel over het 

onderzoek, maar is niet betrokken bij de verdere uitvoering.  

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoekers. Wilt u dit liever niet, dan 

kunt u zich wenden tot de adviseur prof. R.A. Hut van de Rijksuniversiteit Groningen. 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 (bijlage D) 

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. 

 

16. Bijlagen bij deze informatie 
A.  Contactgegevens 

B.  Informatie over de verzekering  

C.  Schema onderzoekshandelingen 

D. Toestemmingsformulier 
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Bijlage A: contactgegevens 

 

Onderzoeksteam: 

Dr. Marijke C.M. Gordijn (hoofdonderzoeker) 

Chrono@Work B.V. 

Friesestraatweg 213 

9743 AD Groningen 

TEL: 050 2111946 (24-uur bereikbaar i.v.m. metingen ’s avonds en ’s nachts) 

marijke.gordijn@chronoatwork.com 

 

Dr. Marina Giménez 

Chrono@Work B.V. 

Friesestraatweg 213 

9743 AD Groningen 

TEL: 050 2111946 

marine.Gimenez@chronoatwork.com 

 

Pauline Bollen, MSc 

Chrono@Work B.V. 

Friesestraatweg 213 

9743 AD Groningen 

TEL: 050 2111946 

pauline.bollen@chronoatwork.com 

 

Michelle Luxwolda, MSc 

Chrono@Work B.V. 

Friesestraatweg 213 

9743 AD Groningen 

TEL: 050 2111946 

michelle.luxwolda@chronoatwork.com 

 

Opdrachtgever/monitor: 

Dr. Anne Berends 

Seaborough Life Science B.V. 

Science Park 106 

1098 XG Amsterdam 

 TEL: 020 261 0086 

a.berends@seaborough.com 

 

 

Onafhankelijk arts: 
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Prof. dr. N.M. Jansonius 

Afdeling Oogheelkunde UMCG 

TEL: 050 3612510 

 

Klachten:  

Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken omtrent het onderzoek, kunt u dit melden bij de 

hoofdonderzoeker. Indien u dat niet wilt, kunt u terecht bij de externe adviseur van het project, werkzaam bij de 

Rijksuniversiteit Groningen Prof. Dr. R.A. Hut. 

 

Prof. Dr. R.H. Hut 

Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) 

Rijksuniversiteit Groningen 

Linnaeusborg, Building 5171, Office 0334  

Nijenborgh 7 

9747AG Groningen 

TEL: 050 3632331 

r.a.hut@rug.nl 

  

Voor meer informatie over hoe we omgaan met privacy: 

https://www.chronoatwork.com/wp-content/uploads/C@W-Privacyverklaring-v-1.1-dd-20180528-1.pdf  
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Bijlage B: informatie over de verzekering 
Seaborough Life Science B.V. heeft een verzekering afgesloten voor iedereen die meedoet aan het onderzoek. De 

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, u kunt telefonisch of per e-mail contact 

opnemen:  

 

Claims, CNA Insurance Company (Europe) S.A. 

Polarisavenue 140 

2132 JX Hoofddorp 

Nederland 

Telefoon: 00 31 (0)23 – 303 60 02 

Email: claimsnetherlands@cnahardy.com 

Polisnummer:  10401967 

 

Meld problemen s.v.p. ook bij de hoofdonderzoeker, Mw. Dr. M.C.M. Gordijn, zij kan u verder helpen 

(contactgegevens zie bijlage A). 

 

De verzekering betaalt maximaal € 650.000 per persoon en € 5.000.000  voor het hele onderzoek (en € 7.500.000 

per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever).  

 

Let op: de verzekering dekt de volgende schade 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. Of door onderzoek naar een behandelmethode die al bestaat.  

 

Deze bepalingen staan in het 'Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

2015'. Dit besluit staat in de Wettenbank van de overheid (https://wetten.overheid.nl). 
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Bijlage C – Overzicht metingen 

Als u meedoet aan het onderzoek gaan we verschillende metingen uitvoeren. Een volledig overzicht vindt u 

hieronder. U ontvangt bij deelname alle materialen en een duidelijk instructieboek. 
 

Fase 1 de afspraken en metingen 

• In de week voorafgaand aan het eerste bezoek met lichtblootstelling maken we  een afspraak met u. Deze afspraak 

duurt ongeveer een uur. Hierin wordt u uitgelegd wat we gaan doen, krijgt u instructies mee, en krijgt u spullen 

waarmee u thuis de metingen kunt doen. We knippen ook een haarplukje af op een onopvallende plek. Tevens 

wordt er een afspraak gemaakt bij Certe in het Martini Ziekenhuis (Groningen) of Ancora Health (Amsterdam) voor 

het afnemen van 8 ml bloed. In dit bloed worden metingen aan het immuunsysteem gedaan en wordt gemeten 

hoeveel vitamine D u in het bloed hebt. In de haren wordt het activiteits-hormoon cortisol gemeten. U start direct 

met dragen van een smartwatch en een activiteitsmeter om uw pols. Beide meters draagt u gedurende de hele 

onderzoeksperiode van 4 weken vanaf de avond waarop de Baseline metingen plaatsvinden. Ze zijn waterresistent, 

wat inhoudt dat u ze kunt omhouden als u gaat douchen, zwemmen, afwassen en dergelijke. Bij activiteiten als 

duiken en andere uitdagende watersporten vragen wij u de meters af te doen.  

• Op de vrijdag voorafgaand aan de eerste lichtblootstelling beginnen de metingen thuis. Dit is het Baseline moment. 

U verzamelt ieder uur speeksel vanaf ongeveer 17:00u tot aan het naar bed gaan (7 buisjes), u plast op de wc om 

20:00u en verzamelt vanaf dan tot 8:00u ’s morgens alle urine, en u vult rond 20:00u online een aantal vragen in 

over hoe u zich voelt, hoe slaperig u was en hoe uw slaapkwaliteit was en bijvoorbeeld hoeveel koffie of alcohol u 

gedronken hebt.  

• Op de avond voorafgaand aan de eerste lichtblootstelling plakt u 2 plakkers op de borst voor het meten van uw 

hartslag. De plakkers voor de hartslagmeting blijven zitten tot het einde van de tweede lichtblootstelling. U kunt 

hier gewoon mee douchen. 

• Op de eerste en tweede dag van de lichtblootstelling draagt u tijdens de lichtblootstelling 7 temperatuursensoren. 

Deze plakt u zelf op uw vingers, enkels, bij uw sleutelbeenderen en op uw voorhoofd. We vragen u kleding te 

dragen waarbij hoofd, hals, en onderarmen vrij zijn, geen make-up op uw gezicht te dragen en geen body crème te 

gebruiken. Deze temperatuursensoren verwijdert u aan het einde van elke lichtblootstelling. 

• Tussen 9:15u en 9:30u en tussen 12:30u en 12:45u wordt u gevraagd online een aantal vragen te beantwoorden 

over hoe u zich voelt en maakt u een paar testen, bv. hoe snel u kunt reageren. Dit duurt ongeveer 15 minuten.  

Tussen 9:30u en 12:30u zit u voor de speciale lamp. U kunt dan gewoon werken of een andere activiteit uitvoeren, 

zo lang uw positie zo is dat de lamp u goed beschijnt. Om 11:00u kunt u een door ons geleverde reep consumeren 

en tussendoor drinkt u geen cafeïne houdende dranken. Het is belangrijk dat u deze drie uren voor de lamp blijft 

zitten. Halverwege kunt u 2 kleine pauzes houden, om 10:30u en 11:30u. 

• Op de avonden na de eerste en tweede lichtblootstelling herhaalt u de metingen van de Baseline avond; dus 

speeksel verzamelen, urine verzamelen en rond 20:00u online een aantal vragen beantwoorden. 
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Schematische weergave van de metingen in fase 1 
 

• Na de tweede lichtblootstelling verwijdert u de hartslagmeter. De activiteitsmeter om uw pols en de smartwatch 

blijft u dragen. 
 

Fase 2 

• U gaat thuis of op uw werk verder met de dagelijkse lichtblootstelling met de speciale lamp (eventueel krijgt u er 

meerdere mee voor thuis en op het werk) tussen 9:30u en 12:30u. Het is belangrijk dat u deze drie uren voor de 

lamp blijft zitten. Halverwege kunt u 2 kleine pauzes houden, om 10:30u en 11:30u. In deze periode zijn er nu geen 

speciale regels meer omtrent eten en/of drinken. U doet dit thuis nog 18 keer, drie keer in de rest van de week en 

nog drie weken gedurende 5 dagen per week in de daaropvolgende periode. In principe zijn de dagen van maandag 

t/m vrijdag, maar bij uitzondering en in overleg zijn deze dagen aan te passen. 

• Na 2 weken en na 4 weken verwachten wij u voor een afspraak bij het laboratorium om bloed te laten prikken. Er 

wordt dan weer 8 ml bloed verzameld. Na 4 weken wordt er ook weer een plukje haar geknipt op een 

onopvallende plek. 

• Op één avond na 2 weken en de laatste avond na 4 weken voert u dezelfde metingen uit als voorafgaand aan de 

eerste lichtblootstelling (het Baseline moment), en de eerste 2 dagen met lichtblootstelling; dus speeksel 

verzamelen, urine verzamelen en rond 20:00u online een aantal vragen beantwoorden. 

• Wij houden geregeld contact met u om te vragen hoe het gaat en of er bijzonderheden zijn. We vragen u om 

bijzonderheden zoals bijvoorbeeld het gebruik van eventuele pijnstillers of een feestje met alcoholgebruik te 

noteren en ons te melden. Ook als u onverhoopt gezondheidsklachten krijgt horen we dit graag. Het is voor onze 

metingen belangrijk dat alles te weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematische weergave van de metingen in fase 2 
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Bijlage D: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Wat is het effect van lichtstimulatie via de huid op gezondheid en welzijn? 
- 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 verzamelen en gebruiken van mijn gegevens, bloed, speeksel, haar en urine voor de 

beantwoording van de onderzoeksvraag. 

- 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. 

- Ik weet dat ik niet zwanger mag worden tijdens het onderzoek om de metingen niet te verstoren. 

- Ik geef  □ wel 

 □ geen  

toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het 

gebied van de effecten van slaaptekort 

- Ik wil  □ wel 

 □ niet  

geïnformeerd worden over in welke groep ik zat. 

 

- 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: __ / __ / __ 

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

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 


