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Geachte heer/mevrouw, 

 

In deze brief wordt schriftelijke informatie gegeven over het onderzoek ’Spierkarakteristieken 

en zuurstofopname bij RSI’. Lees deze brief aandachtig door en noteer eventuele vragen of 

onduidelijkheden. Naast informatie over het onderzoek vindt u in deze brief namen en 

telefoonnummers van personen waar u met eventuele vragen terecht kunt.  
 

Achtergrond van het onderzoek 

Mensen met klachten aan hun onderarm en/of pols en/of hand als gevolg van langdurige 

repeterende bewegingen, ook wel RSI-klachten genoemd, hebben moeite hun spieren in de 

onderarm te ontspannen. Het houden van spanning op spieren leidt tot een belemmering van 

de doorbloeding. Bij repeterende activiteiten, zoals typen, kan deze verhoogde spierspanning 

leiden tot een belemmering van de spierdoorbloeding, waardoor afvalstoffen zich eerder 

zullen ophopen in de spier. Deze opstapeling van afvalstoffen kan op haar beurt weer leiden 

tot pijnklachten. Of deze aaneenschakeling van processen daadwerkelijk plaatsvindt en 

daarmee ook de RSI klachten verklaart, is vooralsnog niet bewezen.  

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het fysiologische ontstaansmechanisme van RSI-klachten verder 

te ontrafelen. Indien het ontstaansmechanisme van RSI beter in kaart is gebracht zal dit 

uiteindelijk leiden tot een effectievere behandeling van RSI klachten in de toekomst.  

 

Hoe gaat het onderzoek in z’n werk? 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt de zuurstofopname van de 

spieren in uw onderarm gemeten met behulp van Near InfraRood Spectroscopie (NIRS). De 

zuurstofopname wordt gemeten door het aanbrengen van twee buisjes (glasfibers) op uw huid. 

Deze methode is volstrekt ongevaarlijk en brengt geen enkel risico met zich mee. Tijdens het 

onderzoek zit u in een comfortabele stoel. Voorafgaande aan het onderzoek wordt op vrijwel 

pijnloze manier middels een vingerprik een druppeltje bloed afgenomen om het 

hemoglobinegehalte in uw bloed te bepalen. Vervolgens wordt een bloeddruk manchet 

rondom uw bovenarm gelegd en opgepompt, zodanig dat er geen bloed uw arm meer 

instroomt. Op deze wijze wordt het zuurstofverbruik in uw onderarm gemeten. Deze meting 
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duurt 1-minuut. Vervolgens wordt u gevraagd gedurende 1-minuut de hand ritmisch in een 

handvat te knijpen met een kracht van 40% van uw maximale knijpkracht. Direct na deze 

oefening wordt de bloeddrukmanchet nogmaals opgepompt, zodat er geen bloed meer uw arm 

instroomt en wordt nogmaals het zuurstofverbruik gemeten.  

 

Met het tweede onderdeel wordt bepaald hoe goed u uw spieren van uw bovenbeen kunt 

aanspannen en ontspannen. Deze spierfunctie test wordt uitgevoerd in een speciaal hiervoor 

ontwikkelde stoel. De eerste test bestaat eruit dat u uw spieren van uw bovenbeen zo hard 

mogelijk moet aanspannen door met uw bovenbeen tegen een krachtopnemer te duwen. 

Vervolgens worden de spieren van uw bovenbeen elektrisch gestimuleerd om aan te spannen. 

Deze elektrische stimulatie vindt plaats via oppervlakte elektroden die op uw bovenbeen 

worden geplakt. Met dit onderzoek kunnen verschillende karakteristieken van de spier worden 

bepaald, zoals de aanspanningstijd, de tijd die spieren er over doen om te ontspannen, het 

uithoudingsvermogen van de spier en de maximaal geleverde kracht. Dit is het einde van de 

testen.  

 

Wat houdt deelname voor u in? 

Op de meetdag wordt u gedurende 1.5 uur op de afdeling Fysiologie van de Radboud 

Universiteit Nijmegen verwacht voor het uitvoeren van testen. 

  

Nadelen van het onderzoek 

U zult tijd kwijt zijn aan het onderzoek (1.5 uur). Daarnaast mag u gedurende 24 uur 

voorafgaande aan de metingen geen zware inspanning uitvoeren, en wordt u gevraagd om 6 

uur voorafgaande aan de studie geen voedsel en 18 uur geen koffie/thee en vitamine C 

tabletten in te nemen. 
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Vertrouwelijk 
De gegevens die wij van u verzamelen, worden zorgvuldig bewaard. De gegevens in de computer 

worden gecodeerd, zodat de resultaten anoniem blijven en slechts de onderzoekers weten wie welke 

proefpersoon is.  

 

 

Deelname 

U neemt vrijwillig deel aan het onderzoek. Op ieder moment tijdens het onderzoek kunt u 

zich, zonder opgaaf van reden, terugtrekken en afzien van verdere deelname aan het 

onderzoek.  

 

Verzekering 

Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt 

schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en die zich 

gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van 

de deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer 

deze bij de verzekeraar is gemeld.  

 

De verzekeringspolis is afgesloten met Market Forum te Londen. In geval van schade kunt u 

uw vordering indienen bij Akkermans van Elten Assurantiën BV, postbus 181, 6660 AD Elst 

(t.a.v. de heer O. Zondervan) die door de verzekeraar is gemachtigd de vordering in 

behandeling te nemen.  

 

De verzekering biedt een maximum dekking van Euro 450.000,-- per proefpersoon en Euro 

3.500.000,-- voor het gehele onderzoek en Euro 5.000.000,-- per jaar voor alle onderzoeken 

van dezelfde opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot 

bepaalde bedragen beperkt. Dit is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de 

website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl.  

 

Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet:  

- Schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat 

deze zich zou voordoen;  

- Schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had 

deelgenomen;  

- Schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of 

uw nakomeling; 

- Bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze 

behandelmethoden;  

- Bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het 

gevolgd is van het niet verbeteren of van het verslechteren van deze gezondheidsproblemen.  
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Overige informatie 

Deelname is in het geheel niet bindend. U kunt te allen tijden uw instemming, zonder opgaaf 

van reden, intrekken zonder dat dit consequenties heeft voor medische behandeling en/of zorg 

in de toekomst. Prof. Dr. C. Tack (internist) is als onafhankelijk arts aangesloten bij dit 

onderzoek en is werkzaam op het UMC St. Radboud op de afdeling algemeen interne 

geneeskunde en is bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt hem bereiken via het 

secretariaat van deze afdeling: 024-3614763. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J. Koning 

Drs. J.J. Brunnekreef  

 

 

Contactgegevens: 

UMC St. Radboud te Nijmegen    

Afdeling Fysiologie      

Tel: 024-3614087 / 06-38325489 (kantooruren) 

 e-mail: J.Koning@fysiol.umcn.nl 


