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Klachten of intrekken van uw toestemming
Voor het intrekken van uw toestemming of het melden van klachten kunt u contact opnemen met 

de klachtenfunctionaris van het RIVM, telefoon: 030-274 45 28.

Risico’s en verzekering
Hoewel aan het onderzoek nauwelijks risico’s verbonden zijn, is een verzekeringsregeling voor het 

uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek verplicht. Bij eventuele schade door deelname 

aan het onderzoek, stelt het RIVM zich dan ook aansprakelijk. Bij de afhandeling gelden dezelfde 

voorwaarden als bij een verzekeraar. 

Wie voert het uit?
Een onderzoeksteam voert in samenwerking met de GGD het onderzoek uit, in opdracht van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) en het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde 

(UMC Utrecht) coördineren het onderzoek. 
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Uw privacy wordt beschermd
Alle informatie die u verstrekt gebruiken we uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden. 

Daarom worden uw gegevens gescheiden van uw naam opgeslagen. Dat betekent dat uit de  

resultaten van het onderzoek niemand kan afleiden welke gegevens op u betrekking hebben.  

Voor dit onderzoek worden alle geldende privacy richtlijnen gevolgd. De Medisch Ethische 

Toetsingscommissie UMC Utrecht heeft het onderzoek hierop getoetst en goedgekeurd.

Toestemmingsformulier
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een toestemmingsformulier. Voor de uitvoering van 

het onderzoek is namelijk uw schriftelijke toestemming nodig. Dat is een wettelijke verplichting.

Aanvullende toestemmingen
Het kan zijn dat we voor nieuwe onderzoeksvragen aanvullend onderzoek willen doen. Bijvoor-

beeld om te kijken hoe chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, gewrichtsaandoeningen 

en COPD ontstaan. Daarom zullen we u apart vragen of een deel van uw bloed opgeslagen mag 

worden voor toekomstige bepalingen. U ontvangt hiervan geen uitslagen. 

Daarnaast vragen we apart uw toestemming voor het eventueel opvragen van bepaalde medische 

gegevens. Voor onderzoeksvragen naar bepaalde ziekten hebben we soms gegevens nodig afkom-

stig van huisartsen of specialisten, of uit registraties van ziekenhuizen en apothekers, het Centraal 

Bureau voor de Statistiek of de Landelijke Kankerregistratie. We krijgen die informatie alleen als u 

daar toestemming voor hebt gegeven. 

Uw toestemmingen zijn geldig voor de komende 50 jaar, omdat de chronische ziekten waar 

wij onderzoek naar doen zich pas op langere termijn uiten. U bent vrij om deze aanvullende 

toestemming(en) te weigeren of op een later moment weer in te trekken. 

Het onderzoek, wat kunt u verwachten? 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een vragenlijst en een kort lichamelijk onderzoek. 

 

Vragenlijst
Als u zich heeft aangemeld voor deelname, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Hierin worden 

vragen gesteld over uw gezondheid, leefgewoonten en lichaamsbeweging. De ingevulde vragen-

lijst neemt u mee naar het lichamelijk onderzoek. 

Kort lichamelijk onderzoek
Het lichamelijk onderzoek vindt, op afspraak, plaats tussen 7 en 10 uur in de ochtend op een 

onderzoekslocatie bij u in de buurt. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Uw bloeddruk, 

lengte en gewicht en de omtrek van uw middel en heup worden gemeten. Er wordt ook wat bloed 

afgenomen om uw cholesterol en glucose (bloedsuiker) te bepalen. 

Het is de bedoeling dat u tijdens het onderzoek nuchter bent, dus dat u vanaf middernacht niets 

meer heeft gegeten of gedronken (u mag wel water of thee zonder suiker drinken). Na het onder-

zoek krijgt u een licht ontbijt aangeboden. 

Gebruikt u medicatie? Deze kunt u gewoon volgens voorschrift innemen.

En de resultaten?
Tijdens het lichamelijk onderzoek hoort u meteen wat uw bloeddruk, lengte, gewicht en middel- 

en heupomtrek zijn. De uitslag van het bloedonderzoek krijgt u binnen 8 weken na het onderzoek 

thuisgestuurd. Bij de uitslag ontvangt u een korte uitleg. 

Cadeaubon 
Als dank voor uw deelname ontvangt u een cadeaubon van €10,- (VVV irischeque).

Meer informatie
Heeft u vragen over NL de Maat? Kijk op www.rivm.nl/nldemaat of bel gratis met één van de 

medewerk(st)ers: 0800-02 01 047, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 

17.00 uur.

Tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan de onderzoeksmedewerk(st)er. Zaken die u 

liever niet met hem/haar bespreekt, kunt u telefonisch voorleggen aan een onafhankelijke arts: 

088-443 30 00 (Dhr. A. Kraaijeveld).

NL de Maat
Hoeveel mensen hebben diabetes? Is onze bloeddruk niet te hoog? Hoeveel  
bewegen we? In Nederland hebben we hierover geen goede cijfers. Daarom  
voeren we op verzoek van het ministerie van Volks  gezondheid, Welzijn en  
Sport dit landelijke onderzoek uit. Zo kunnen we zien wat de belangrijkste  
gezondheidsproblemen zijn, nu en in de toekomst. 

Persoonlijke uitnodiging

We nodigen u uit om mee te doen aan ‘Nederland de Maat Genomen’, kortweg  

NL de Maat, een landelijk onderzoek naar leefstijl en gezondheid in Nederland. 

U denkt misschien: waarom word juist ik uitgenodigd voor dit onderzoek? Dat is 

toeval. U bent één van de 20.000 mensen tussen 18 en 70 jaar die willekeurig uit  

het bevolkingsregister zijn gekozen. We hopen van harte dat u meedoet, want  

hoe meer mensen meedoen, hoe meer we weten over de gezondheidssituatie in  

Nederland. Bovendien hoort u meer over uw eigen gezondheid. Doet u mee?

Hoe kunt u zich aanmelden / afmelden?
Laat ons weten of u meedoet door bijgevoegde antwoordkaart 

ingevuld terug te sturen. Hierop kunt u aangeven welke dag 

en tijdstip u het beste uitkomt. U kunt van maandag tot en 

met zaterdag terecht. Wanneer u besluit niet mee te doen, 

stellen wij het zeer op prijs als u ook dan de antwoordkaart 

terugstuurt. Vergeet u daarbij niet de vragen op de achterzijde 

van de kaart in te vullen.

Online aanmelden kan ook, op www.rivm.nl/nldemaat

Houd hiervoor uw uitnodigingsbrief bij de hand. Hierin wordt 

uw persoonlijke inlogcode vermeld.

www.rivm.nl/nldemaat


