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Verschillende onderzoekscentra binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) doen voortdurend onderzoek naar infectieziekten die in de 
bevolking voorkomen. De uitkomsten hiervan worden onder meer gebruikt om 
de bestrijding van deze ziekten steeds verder te kunnen verbeteren.

Start nieuw onderzoek
Het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins van het RIVM is een 
nieuw onderzoek onder volwassenen en kinderen gestart naar de werking van 
het afweersysteem bij infectieziekten die worden veroorzaakt door de volgende 
ziekteverwekkers:

• de pneumokokken bacterie en de meningokokken B bacterie, die longontste- 
 king of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken, en de kinkhoestbacterie, en 
• virussen die bof, mazelen en griep, verkoudheid en benauwdheid veroorzaken. 

In het onderzoek worden de afweermechanismen van mensen die recent of in 
het verleden een infectieziekte – veroorzaakt door een van de genoemde 
ziekteverwekkers – hebben opgelopen, vergeleken met die van mensen die geen 
last hebben gehad van deze ziekteverwekker (de controlegroep).

Deelname aan het onderzoek
De deelnemers aan het onderzoek worden thuis bezocht door een mede-
werk(st)er van het Imm-f@ct team en beantwoorden een korte vragenlijst. 
Ook wordt bij hen een speekselmonster en wat bloed afgenomen. Dit huisbe-
zoek vindt veelal plaats binnen drie maanden na het vaststellen van de infectie-
ziekte. Daarna kunnen er nog maximaal 3 vervolgafspraken gemaakt worden 
voor de herhaling van dezelfde onderzoekshandelingen, namelijk rond 9 
maanden, 18 maanden en/of 3 jaar na de infectieziekte. Deelname kan ook pas 
starten op een van de latere tijdspunten na het vaststellen van de infectieziekte. 
Er zijn dan ook minder vervolgafspraken. Deelnemers aan de controlegroep 
krijgen éenmalig een huisbezoek.

Voordelen/nadelen voor deelnemers 
Deelnemers hebben zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Het onder- 
zoek zal wel nuttige gegevens opleveren over de afweer tegen de verschillende 
infectieziekten en mogelijkheden om deze ziekten in de toekomst beter te bestrijden. 

Toestemmingsverklaring van deelnemers
Conform de wet moeten deelnemers aan het onderzoek een toestemmings-
verklaring tekenen. Voor kinderen die deelnemen dienen (ook) de ouders de 
verklaring te ondertekenen. Deelnemers mogen altijd, zonder opgaaf van 
redenen, stoppen met de deelname aan het onderzoek.

Meer informatie
Bent u (of is uw kind) een mogelijke Imm-f@ct deelnemer? En heeft u na het 
lezen van deze folder belangstelling om aan het onderzoek mee te doen, of uw 
kind mee te laten doen? Of wilt u voordat u een besluit neemt meer informatie 
van ons? Neem dan contact met ons op:

• u kunt de antwoordkaart invullen en opsturen in de retourenveloppe 
• u kunt een e-mail sturen naar: immfact@rivm.nl
• u kunt ons bellen dagelijks van 9.00-17.00 uur op 030 – 274 3360.
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