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Deelnemersbrief Vital-vingerprik en aangepaste vragenlijst  
  
Geachte heer/mevrouw, 

 
U doet mee aan het VITAL-onderzoek. Het RIVM voert dit onderzoek uit in 
samenwerking met het wetenschapsbureau van het Spaarne Gasthuis in 
Hoofddorp.  
 
Waarom krijgt u deze brief: 

Door de COVID-19 uitbraak hebben wij het VITAL-onderzoek tijdelijk stop 

moeten zetten. Dit hebben we gedaan voor uw en onze veiligheid. 

 

Door het stopzetten van het VITAL-onderzoek missen wij van u een 

belangrijke bloedafname. De bloedafname die vijf tot acht maanden na de 

griepvaccinatie zou plaatsvinden. Deze bloedafname viel oorspronkelijk 

samen met de pneumokokken-vaccinatie. Om toch de onderzoeksvraag 

van het griepvaccinatiedeel van het VITAL-onderzoek te kunnen 

beantwoorden hebben wij het onderzoeksprotocol moeten wijzigen. Via 

deze deelnemersinformatie willen wij u laten weten wat de wijzigingen 

inhouden. Als u niet mee wilt doen met de wijzigingen in het VITAL-

onderzoek dan heeft dit geen invloed op uw deelname aan het 

onderzoek.  

 

1. Afname extra bloed d.m.v. vingerprik: 

Om de onderzoeksvraag van het griepvaccinatiedeel van het VITAL-

onderzoek te kunnen beantwoorden is er een kleine hoeveelheid extra 

bloed nodig. Het gaat om 10-20 druppels bloed. In dit bloed meten we 

antistoffen tegen griep. Naast antistoffen tegen griep willen we ook 

bepalen of u een SARS-CoV-2 infectie heeft gehad.  Een SARS-CoV-2 

infectie heeft mogelijk effect op uw algemene gezondheid en de 

immuunrespons na vaccinatie.  

 

Op dit moment is er nog onzekerheid over hoeveel antistoffen nodig zijn 

voor bescherming tegen het coronavirus. Daarom kunnen we u geen 

persoonlijke uitslag geven. Mocht het mogelijk zijn om in een wat latere 

fase wel individuele resultaten nauwkeurig te geven dan zullen we dat 

proberen.  

 

Volgens de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om dit bloed 

door de verpleegkundige bij u af te laten nemen. Daarom willen wij u 

vragen bij uzelf een vingerprik af te nemen. Als u moeite heeft om zelf de 

vingerprik af te nemen kunt u ook iemand anders vragen de vingerprik af 

te nemen. Dit moet wel iemand zijn die u ook nu al binnen de 1,5 meter 

toelaat (bijvoorbeeld partner, kind, mantelzorger enz.). Een vingerprik 

kan even pijn geven. Mocht de vingerprik niet lukken, dan kan het een 2e 

keer geprobeerd worden in een andere vinger. We zullen hiervoor een 

tweede prikker meesturen. Als het niet lukt om bloed af te nemen laat ons 

dit dan weten. Dit heeft geen invloed op uw deelname aan de verdere 

studie 
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2. Extra vragenlijst invullen: 

Een tweede wijziging in het VITAL-onderzoek betreft een extra vragenlijst 

over veranderingen in uw Zorgnetwerk. Dit doen we om een beter beeld 

te krijgen van hoe u de reguliere zorg ervaart tijdens de COVID-19 

uitbraak. Deze vragenlijst kunt u digitaal invullen op  

https://rivmportal.glean.nl/ of op papier. 

 

3. Registreren van griepachtige verschijnselen ook na mei 

2020: 

Een derde wijziging is het bijhouden van griepachtige klachten na mei 

2020. Dit kan digitaal via https://rivmportal.glean.nl/ zoals u gewend bent 

of op papier. U krijg een extra dagboekje opgestuurd als dat nodig is. 

 

Toestemming: 

U beslist zelf of en aan welke wijzigingen u mee doet. Dit geeft u aan op 

het toestemmingsformulier. Wij sturen u een papieren kopie als u 

aangeeft mee te willen doen. U kunt zich altijd bedenken. 

 

Wilt u meedoen? 

1. Geeft u toestemming voor de extra bloedafname middels 

vingerprik? Geef dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de 

mail door. De contactgegevens staan onderaan deze brief. Wij 

sturen u een set waarmee u zelf de vingerprik kunt afnemen. Als u 

geen toestemming wilt geven voor de extra bloedafname dan 

verandert er niets aan uw deelname aan het VITAL-onderzoek. Wel 

willen we u vragen het aan ons door te geven.  

In de vingerprik set zit alles wat u nodig heeft om zelf de 

vingerprik uit te voeren. Om u te helpen met het uitvoeren van de 

vingerprik hebben we een instructie bijgevoegd. Ook kunt u op de 

website www.RIVM.nl/VITAL kijken voor een video-instructie. U 

stuurt de ingevulde toestemmingsverklaring samen met het 

vingerprikbloed op naar het RIVM. Dit doet u in de bijgeleverde 

plastic medische post-envelop. Deze is al geadresseerd en kan zo 

zonder postzegel in de brievenbus.  

 

2. Geeft u toestemming voor het invullen van de aangepaste 

vragenlijst ‘Zorgnetwerk en COVID-19’? Geeft u dit dan zo spoedig 

mogelijk telefonisch of via de mail door. De contactgegevens staan 

onderaan deze brief. Wij zorgen ervoor dat u deze vragenlijst kunt 

invullen. Als u een papieren vragenlijst wilt ontvangen geeft u dit 

dan door. Deze kunt u met de bijgeleverde retourenveloppe samen 

met het ingevulde toestemmingsformulier terugsturen. Mocht u 

geen toestemming willen geven voor de vragenlijst dan verandert 

er niets aan uw deelname aan het VITAL-onderzoek.  

 

  

https://rivmportal.glean.nl/
https://rivmportal.glean.nl/


 

 

Versie: 1.1 20200625 Status: Definitief Pagina 3 van 3 

Contact gegevens: 

 
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact 
opnemen met het studieteam met een email naar VITAL-
onderzoek@rivm.nl of telefonisch via 030-2742400. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Dr. N.Y. Rots, Hoofdonderzoeker VITAL-onderzoek 

Dr. M.A. van Houten, Hoofdonderzoeker VITAL-onderzoek 
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