
FAQ – Nederlands 
 
 

1. Wat is het doel van dit onderzoek? 
Doel van dit onderzoek is het in een vroeg stadium detecteren van ziekte of meetbare 
gezondheidseffecten met als doel verdere ontwikkeling van proefdierallergie tegen te gaan. 
 

2. Hoe lang duurt het totale onderzoek? En neem ik nog deel aan het onderzoek wanneer ik niet 
meer werkzaam ben binnen de UM?  
Het eerste onderzoek is een nulmeting. Van daaruit wordt gekeken of het één-, twee- of 
driejaarlijks terugkeert. 
Wanneer u uit dienst bent van de UM, zult u geen deel meer uitmaken van het onderzoek en 

wordt voor u het onderzoek afgerond. 
 

3. Heeft het nut om deel te nemen aan het onderzoek indien je minder dan een volledig jaar nog 
aangesteld bent bij de universiteit? 
Ja, de UM acht zich verantwoordelijk voor de gezondheid van haar medewerkers in relatie tot 
proefdier onderzoek. 

 
4. Is deelname aan het onderzoek zinvol wanneer ik niet (direct) met proefdieren in aanraking kom? 

Wanneer u langere tijd niet meer heeft gewerkt met proefdieren of nooit ermee in aanraking bent 
gekomen, is deelname aan dit onderzoek niet nodig. 

 

5. Is het mogelijk om op een later tijdstip (wanneer ik wel met proefdieren werk) aan de test deel te 
nemen? 
Ja, dit is mogelijk. Er zal op een later tijdstip een oproep worden gedaan. Het is echter nog niet 
bekend wanneer dit zal plaatsvinden. 
 

6. Zijn er consequenties aan verbonden wanneer er niet wordt meegewerkt aan het onderzoek? (ook 

als je wel hebt gewerkt/nog werkt met proefdieren) 
Neen, er zijn geen consequenties aan verbonden wanneer u niet deelneemt aan het onderzoek. 
 

7. Hoeveel tijd neemt het onderzoek in beslag? 
Het invullen van de digitale vragenlijst zal ongeveer 10 minuten tijd in beslag nemen. 

 
8. Vindt het onderzoek gedurende werktijd plaats? 

Ja. 
 

9. Waar vindt het onderzoek plaats? 
Het invullen van de digitale vragenlijst kan vanaf uw werkplek. Bloedafname zal plaatsvinden in 
het azM. 

 

10. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 
De resultaten van het onderzoek zijn medisch geheim. 

 
11. Wat doet UM met deze gegevens? 

De resultaten van het onderzoek zijn medisch geheim. 
 
12. Welke consequenties heeft het voor de medewerker als blijkt dat er een (milde) vorm van 

proefdierallergie optreedt? 
De bedrijfsarts zal op een later tijdstip met u bekijken hoe blootstelling  te verminderen of te 
vermijden. 
 

  



13. Als ik in dienst ben van MUMC, maar wel betrokken en deelneem aan dierexperimenten kom ik dan 
ook in aanmerking of is het alleen voor mensen met een contract bij de Uni? 
Medewerkers welke in dienst zijn van MUMC, komen ook in aanmerking om deel te nemen aan dit 
onderzoek. 
 

14. Wat doet de UM met medewerkers die niet meedoen aan PAGO of bloedtest? 
De UM zal hier niets mee doen. 
 

15. Wat voor consequenties hebben die resultaten bij: 
a. Reorganisatie: niet aan de orde 
b. Andere baan: niet aan de orde 
c. Ben je verplicht dit aan te geven bij je nieuwe werkgever? : niet aan de orde 

 
16. Kom ik in aanmerking voor dit onderzoek wanneer ik eerder dit jaar, op een andere locatie tijdens 

een stageperiode, heb gewerkt met proefdieren, maar nog niet op de Universiteit van Maastricht? 
Ja, de UM acht zich verantwoordelijk voor de gezondheid van haar medewerkers in relatie tot 

proefdier onderzoek. Dit beperkt zich niet tot dit gebouw. 
 

 
 


