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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Cola Trial 

Cola therapie voor patiënten met voedsel dat vastzit in de slokdarm    

                  

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt 

deze brief omdat bij u is vastgesteld dat er een voedselbrok vastzit in de slokdarm. 

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 arts of 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. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden 

of familie. 

Verdere  informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde brochure 

‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek is opgezet door het AMC en wordt gedaan door artsen in 6 verschillende 

ziekenhuizen in Nederland. Er zullen naar verwachting 50 proefpersonen meedoen. De 

medisch-ethische toetsingscommissie van het AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam en veilig het is om het drinken van 

enkele slokjes Coca Cola te gebruiken als behandeling voor een vastzittende voedselbrok in 

de slokdarm. De werking en veiligheid van cola vergelijken we met de standaardbehandeling. 

Een gastroscopie wordt momenteel gebruikt als standaard behandeling bij een vastzittende 

voedselbrok in de slokdarm. Als u heeft geloot voor de behandeling met cola en het werkt 

niet, dan ondergaat u alsnog de standaardtherapie met de gastroscopie. 

 
 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Er is tot op heden geen behandeling met medicijnen die bewezen effect heeft op het 

passeren van de vastzittende voedselbrok in de slokdarm. Er zijn aanwijzingen dat het 

drinken van cola het probleem kan oplossen en dit wordt in de praktijk ook al vaak door 

huisartsen en spoedeisende hulp artsen gebruikt. Goed bewijs voor deze behandeling is er 
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echter niet. De richtlijnen schrijven dan ook 

voor dat de voedselbrok verwijderd moet worden met een gastroscopie. Een gastroscopie is 

een inwendig onderzoek van de slokdarm en de maag. Er wordt een dunne buigzame 

kijkslang ingebracht om de vastzittende voedselbrok te zoeken en te verwijderen. Dit 

onderzoek duurt 5 tot 15 minuten. 
 

4. Wat meedoen inhoudt  

 

Behandeling 

Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. Uw arts weet dit ook niet van te voren. De helft van 

de proefpersonen komt in de colagroep terecht en drinkt als behandeling een aantal slokjes 

Coca Cola. U drinkt dan 25 ml per keer. Als het voedsel niet direct zakt, herhaalt u dit na 1 

minuut. Dit wordt maximaal 8 keer herhaald. Op elk moment mag u beslissen om met het 

drinken van de cola te stoppen. Als de voedselbrok na 30 minuten nog steeds vast zit, wordt 

er een gastroscopie geregeld om de voedselbrok te verwijderen. Als de voedselbrok wel zakt 

na het drinken van de cola wordt de gastroscopie op een later moment ingepland om te 

achterhalen wat de oorzaak was van de vastzittende voedselbrok.  

De andere helft van de proefpersonen krijgt een gastroscopie zonder vooraf cola te drinken. 

Dit is de behandeling volgens de huidige richtlijn.  

 

Bezoeken en metingen 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Spoedeisende Hulp. Als u meedoet, verlengt dat uw 

bezoek aan de Spoedeisende Hulp met maximaal drie kwartier als u ingeloot wordt voor de 

colagroep.  

De arts of verpleegkundige zal daarnaast met u twee vragenlijsten invullen, onafhankelijk van 

de behandeling die u krijgt. Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer vijf minuten. 

 

Na een week wordt u eenmalig gebeld om bij u te informeren of u nog klachten heeft gehad 

na de behandeling. Dit telefoongesprek duurt enkele minuten.  

 

Anders dan bij gebruikelijke zorg 

Normaal gesproken wordt er een gastroscopie ingepland voor patiënten die met een 

vastzittende voedselbrok in de slokdarm op de Spoedeisende Hulp komen. Dit is namelijk de 

behandeling volgens de richtlijn. In de praktijk zien we echter vaak dat er eerst geprobeerd 

wordt te behandelen met slokjes cola, alhoewel dit niet in de richtlijn beschreven staat. Ook 

huisartsen proberen vaak een cola behandeling. Als deze behandeling bij de huisarts slaagt, 

hoeft de patiënt niet naar de spoedeisende hulp te komen, maar kan er poliklinisch een 

gastroscopie worden ingepland.  

 

Bij ons onderzoek is uw behandeling in wezen dus niet anders dan gebruikelijk. We 

vergelijken twee behandelingen (cola en gastroscopie) die beiden in de praktijk worden 

gebruikt. Als u in de cola groep wordt ingeloot, drinkt u de cola volgens ons protocol en indien 

u niet in de cola groep wordt ingeloot, krijgt u direct een gastroscopie. 
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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 cola drinkt volgens de uitleg die u krijgt. (indien u in de Cola groep zit) 

- De vragenlijsten samen met de verpleegkundige/arts invult. 

- Tijdens het wachten op de gastroscopie geen andere dranken of medicijnen inneemt. 

-      Over 1 week het telefoontje beantwoordt, waarin u nog een aantal vragen krijgt. 

 

Dit onderzoek heeft geen gevolgen voor het gebruik van u eigen medicatie of voor eventuele 

zwangerschap.  

 

6. Mogelijke complicaties en andere ongemakken 

Bij het vastzitten van een voedselbrok zult u doorgaans veel ongemak ervaren zoals pijn, 

kokhalzen, het omhoog komen van slijm in de mond, hoesten of braken.   

Risico’s van een vastzittende voedselbrok kunnen zijn dat u zich verslikt en dat u een 

scheurtje krijgt in het slijmvlies van de slokdarm. Daarnaast kan een bloeding of een gaatje 

(perforatie) in de slokdarm ontstaan.   

In hoeverre het drinken van slokjes cola en dus dit onderzoek het ongemak en het risico op 

deze complicaties vergroot, is nog niet bekend. Uit eerdere kleine onderzoeken kwam geen 

toegenomen risico naar voren. Hierin werd cola therapie juist aangeraden voor patiënten met 

een verhoogd risico op de hierboven genoemde complicaties, omdat het een spoed-

gastroscopie (die ook weer deze risico’s heeft) kan voorkomen.  

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

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

doen. 

Als u in de cola groep terecht komt, kan het voordeel zijn dat het drinken van cola de 

blokkade van de voedselbrok oplost. In dat geval hoeft u niet met spoed een gastroscopie te 

ondergaan. U zult dan wel een afspraak krijgen om op een later moment zo’n kijkonderzoek 

te ondergaan als de maag-, darm- leverarts dit nodig vindt. Dit om te onderzoeken wat de 

oorzaak was van het vastzitten van de voedselbrok als dit nog niet bekend is.   

Het voordeel van een gastroscopie op een later moment, is dat u dan kunt kiezen voor een 

roesje zodat u minder van het onderzoek merkt. Dit kan niet als de voedselbrok nog vast zit 

en met spoed moet worden verwijderd, vanwege de kans op verslikken (aspiratie).   

 

Een ander voordeel is dat uw deelname bijdraagt aan meer kennis over de behandeling van 

een vastzittende voedselbrok in de slokdarm.  
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Nadeel van deelname aan het onderzoek is dat als de cola de voedselbrok niet oplost, u 

ongeveer drie kwartier langer aan het wachten bent tot de brok wordt verwijderd met het 

kijkonderzoek.   
 

Daarnaast bent u wat tijd kwijt aan een telefoongesprek over 1 week.  

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 niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld door middel van een 

gastroscopie.  

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek.  

U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor de vastzittende voedselbrok. U 

hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de arts of 

verpleegkundige op de Spoedeisende hulp.. 

De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

 Het bezoek aan de Spoedeisende hulp voorbij is, de vragenlijsten zijn ingevuld, de uitslag 

van de gastroscopie bekend is en het telefoontje een week na het bezoek gedaan is.  

 u zelf kiest om te stoppen 

 de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

 het AMC, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit 

om het onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn en er 50 patiënten zijn 

geïncludeerd.  

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens gebruikt en bewaard. Het gaat om 

gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Bij 

dit onderzoek gaat het ook om de uiteindelijke uitslag van de gastroscopie. Het verzamelen, 

gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden 

gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het 

gebruik van uw gegevens uw toestemming. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens 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 en is alleen bekend bij de lokale hoofdonderzoekers. De 
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gegevens die naar de opdrachtgever, dus het AMC 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 onderzoek locatie 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 kunnen krijgen in uw 

gegevens zijn controleurs namens het Amsterdam UMC, locatie AMC en de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage 

toestemming te geven.  

 

Bewaartermijn gegevens 

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard in het Amsterdam UMC, locatie AMC.  

 

Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek 

Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de behandeling bij een vastzittende 

voedselbrok. Daarvoor zullen uw gegevens 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. 

 

Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit 

geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor eventueel toekomstig 

onderzoek.  De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw 

toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.   

 

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

verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat Amsterdam UMC, locatie 

AMC. 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 de onderzoek locatie. U kunt ook contact opnemen met de 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (Zie bijlage A) of de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  
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Registratie van het onderzoek 

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

wetenschappelijke onderzoeken namelijk 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 Cola Trial. 

 

11. Verzekering voor proefpersonen 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering 

dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. 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 en/of behandelend specialist  

Wij sturen uw huisarts na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp altijd een brief waarin we 

ook uw deelname aan deze studie zullen vermelden. Uw maag,- darm- lever arts is 

automatisch op de hoogte omdat hij/zij ook deelneemt aan dit onderzoek. Dit is voor uw 

eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek  

 

13. Geen vergoeding voor meedoen 

De eventuele behandeling met cola voor het onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald 

voor het meedoen aan dit onderzoek.  

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. Voor onafhankelijk advies over 

meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts/deskundige. Zij weet 

veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw 

behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de 

klachtenfunctionaris/klachtencommissie van uw ziekenhuis. 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 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. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens 

B.  Informatie over de verzekering 

C.    Toestemmingsformulier(en)  

D.  Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de 

proefpersoon’  
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Bijlage A: contactgegevens voor Rode Kruis Ziekenhuis 

 

Lokale hoofdonderzoeker: Drs. W. vdn Berg 

Email: wvanderberg@rkz.nl 

 

Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. A.J. Bredenoord               

Email: a.j.bredenoord@amsterdamumc.nl 

 

Coördinerend onderzoeker: Drs. E.G. Tiebie  

Email: e.g.tiebie@amsterdamumc.nl 

 

Onafhankelijk arts: Drs. M. Vlug          

Email: m.s.vlug@westfriesgasthuis.nl 

 

Klachten:  

Anna Doodeman, klachtenfuncionaris 

Tel: 0251-265133 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: A. Kit-Voogel 

Email: privacy@rkz.nl 

 

Voor meer informatie over uw rechten: 

Prof. Dr. A.J. Bredenoord (verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens) 

Email: a.j.bredenoord@amsterdamumc.nl  
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft het AMC een verzekering afgesloten. De 

verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het 

onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de 

verzekeraar hebben gemeld. 

 

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet 

wordt gedekt. 

Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale 

Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). 

 

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar [of schaderegelaar].  

 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

Naam verzekeraar: Centramed B.A. 

Adres verzekeraar:  Postbus 7374 

   2701 AJ Zoetermeer 

Telefoon:  070 301 70 70 

E-mail:   info@centramed.nl 

Polisnummer:  624.528.303 

 

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon met een maximum van € 

5.000.000 voor het hele onderzoek en € 7.500.000 voor schade ten gevolge van medisch-

wetenschappelijk onderzoek die per verzekeringsjaar wordt gemeld. 

 

De verzekering dekt de volgende schade niet: 

- schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt 

niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien 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 door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 

- schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek 

op u of uw nakomelingen; 

- schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden. 

 

Voorts wordt de proefpersoon verzocht dienaangaande contact op te nemen met Prof. Dr. 

A.J. Bredenoord, zie bijlage A.

http://www.ccmo.nl/
mailto:info@centramed.nl
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Bijlage C: toestemmingsformulier proefpersoon  
Cola trial 

 

- 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 informeren van mijn huisarts/specialist(en) die mij 

behandelt dat ik meedoe aan dit onderzoek  

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens, inclusief 

gegevens over de uitslag van de gastroscopie voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag in dit onderzoek  

- 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 geef toestemming om mijn gegevens na afloop van het onderzoek 15 jaar te bewaren. 

- . 

-     Ik geef        □ wel 

□ geen  

toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 

vervolgonderzoek. 

- 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. 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  

van het toestemmingsformulier.  
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Bijlage C: toestemmingsformulier proefpersoon  
Cola trial 

 

- 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 informeren van mijn huisarts/specialist(en) die mij 

behandelt dat ik meedoe aan dit onderzoek  

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens, inclusief 

gegevens over de uitslag van de gastroscopie voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag in dit onderzoek  

- 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 geef toestemming om mijn gegevens na afloop van het onderzoek 15 jaar te bewaren. 

- . 

-     Ik geef        □ wel 

□ geen  

toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 

vervolgonderzoek. 

- 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. 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  

van het toestemmingsformulier.  


