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Prospective European post-marketing study  
to confirm Efficacy and Safety  

of carticol® 
 

Prospectief Europees postmarketingonderzoek  
om de effectiviteit en veiligheid  

van carticol® te evalueren  
 
 

Deelnemers informatie 
 

 
Beste deelnemer, 
 
U overweegt mee te doen aan het onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van 
carticol®. Hierna leest u hoe het onderzoek verloopt, wat deelname inhoudt en hoe u 
zich kunt aanmelden voor de studie. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in Duitsland en Nederland via het internet. In totaal 
willen we 300 mensen includeren. Het onderzoek is geïnitieerd, georganiseerd en 
gefinancierd door Ten Kate Health Supplements B.V., Musselkanaal, Groningen, 
Nederland.  
 
Uw deelname is vrijwillig. U wordt alleen opgenomen in de studie als u schriftelijk 
toestemming geeft. Wilt u niet meedoen of voortijdig stoppen, dan zijn daaraan geen 
consequenties verbonden. 
 
 
1 Wat is het doel van deze klinische studie ? 
 
Deze studie wil de effectiviteit en veiligheid van carticol® evalueren. Dit is een 
voedingssupplement dat naast niet-gedenatureerd collageen type II (T2NDC®), 
enkele vitamines (C, D en E), hyaluronzuur, methylsulfonylmethaan (MSM) en 
mangaan bevat. 
 
Daarnaast wil het onderzoek aantonen dat de kraakbeenformule carticol® de 
symptomen van knieartrose vermindert of verbetert. 
 
 
 
2 Om welk ziektebeeld gaat het ? 
 
Dit onderzoek heeft betrekking op knieartrose; oftewel de afbraak en/of slijtage van 
het gewrichtskraakbeen in de knie. Alle niet-chirurgische behandelingen van knie-
artrose proberen de verdere afbraak van kraakbeen en de pijn die met dit 
slijtageproces gepaard gaat verminderen.  
 
Het onderzochte voedingssupplement claimt niet een standaard medicamenteuze 
behandeling te vervangen. 
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3 Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek ? 
 
Mensen ouder dan dertig jaar die last hebben van artrose van de knie kunnen 
deelnemen aan het onderzoek.  
 
Er zijn enkele uitzonderingen. De volgende zogenaamde uitsluitingscriteria maken 
deelname aan deze klinische studie onmogelijk : 

 U heeft reumatoïde artritis 
 U bent zwanger of geeft borstvoeding  
 U heeft de afgelopen drie maanden deelgenomen aan een ander onderzoek 
 U bent allergisch voor een van de ingrediënten :  

 Methylsulfonylmethaan (MSM), ascorbinezuur, capsuleomhulsel (coating-
middel hydroxypropylmethylcellulose, verdikkingsmiddel gellan), gevogelte-
collageen, vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat, drager siliciumdioxide), 
hyaluronzuur, mangaanbisglycinaat, cholecalciferol, gelatine, magnesium-
stearaat 

Als geen van deze van toepassing is, kunt u deelnemen aan het onderzoek.  
 
 
4 Wat zijn de voordelen en wat zijn de risico's van deelname ? 
 
Het voordeel is dat u bijdraagt aan het onderzoek om de effectiviteit van carticol® bij 
knieartrose aan te tonen.  
 
Het studieproduct bevat enkele vitamines en MSM in voldoende doses. Twee 
capsules carticol® bevatten al de dagelijkse behoefte aan vitamine C, D en E. 
Daarom mag de aanbevolen dagelijkse inname van het studieproduct niet worden 
overschreden en mogen geen aanvullende preparaten met vitamine C, D en E 
worden ingenomen. 
 
Als in de loop van het onderzoek nieuwe bevindingen bekend worden die van invloed 
kunnen zijn op uw beslissing om door te gaan met deelname aan dit onderzoek, 
wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. 
 
 
5 Studiegroepen 
 
De deelnemers van de studie worden verdeeld in drie groepen. 
 
Groep A ontvangt carticol®   
Groep B ontvangt een placebo (capsules zonder werkzame bestanddelen) 
Groep C ontvangt capsules waarin alleen ongedenatureerd collageen type II zit 
 
U weet niet in welke groep u wordt ingedeeld. Dit wordt willekeurig bepaald volgens 
een vastgestelde procedure. Ook de fabrikant weet niet in welke groep u wordt 
ingedeeld. Dit wordt een dubbelblind onderzoek genoemd. 
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6a Hoe kunt u zich aanmelden voor de carticol®-studie ? 
 
Ga naar www.carticol.com en volg de link ‘naar de studie’ om op een speciale pagina 
van Aix Scientifics® te komen. Daar worden u eerst enkele vragen gesteld. Daarna 
worden uw persoonlijke adresgegevens en uw toestemming voor het onderzoek 
gevraagd. Na het verzenden van uw gegevens, ontvangt u een sms. Hiermee krijgt u 
toegang tot een gezondheidsvragenlijst op uw smartphone of computer. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen. Deze gaat over de 
gezondheid van uw knieën. Aan het eind wordt u gevraagd om de informatie over uw 
deelname aan het onderzoek te downloaden en af te drukken. Lees ze aandachtig 
door.  Daarna kunt u de informatie ondertekenen. 
 
Na het invullen van de vragenlijst vragen wij u om telefonisch contact op te nemen 
met Aix Scientifics® (+49 241 4500 358, Engels/Duits) voordat u uw deelname aan 
het onderzoek ondertekent.  Met uw handtekening verklaart u formeel uw deelname 
aan de studie en stemt u ermee in om gedurende zestien weken dagelijks twee 
capsules van het studieproduct in te nemen. U geeft hierbij ook aan dat u bereid bent 
om elke vier weken dezelfde vragenlijst op internet te beantwoorden. Dat kunt u doen 
op uw computer of smartphone. 
 
Daarnaast hebben wij een kopie van een document nodig waarin uw arts u heeft 
geïnformeerd over de diagnose 'artrose van de knie'. Aangezien artrose een 
langdurige ziekte is, hoeft dit doktersdocument niet van de afgelopen maand te zijn 
 
Stuur dit document naar: 

Aix Scientifics® , Theaterstr. 7, 52062  Aachen, Duitsland 
of scan/fotografeer het document en e-mail het naar :      carticol@aix-scientifics.com 
 
6b Wat verwachten we van u tijdens de deelname aan het onderzoek 
 
Als studiedeelnemer ontvangt u het geselecteerde studieproduct gratis van de 
fabrikant. 
 
Zoals hierboven beschreven, wordt u bij de start van de klinische studie en daarna 
gedurende 4 maanden gevraagd om maandelijks de gezondheidsvragenlijst voor de 
knie in te vullen. 
 
 
7 Zijn er kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek ? 
 
Afgezien van de verzendkosten van een brief bij aanvang van de studie, maakt u 
geen kosten voor deelname aan dit onderzoek. Het onderzochte studiemateriaal 
ontvangt u gratis thuis. U krijgt geen onkostenvergoeding, 
 
trouwens; Aangezien het studieproduct al beschikbaar is op de markt, wordt er geen 
studiespecifieke verzekering afgesloten. 
 
8 Kan ik mijn deelname aan het onderzoek tussentijds beëindigen ? 
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U kunt uw deelname op elk moment beëindigen, zonder opgaaf van reden. Dit brengt 
geen nadelige gevolgen met zich mee. 
 
9      Met wie kan ik contact opnemen met vragen over het onderzoeksproduct ? 
 
Als u vragen heeft over het onderzoeksproduct, neem dan contact op met de 
fabrikant en uitdrager van het onderzoek : 
 
Ten Kate Health Supplements B.V.  

CEO: Dr. Ludwig Decker 
Sluisstraat 56 , 9581 JC Musselkanaal, Groningen, Nederland  
tel.: +31 599 412 605 
e-mail : protein@tenkate.nl 
 
 

10a Wat gebeurt er met mijn gegevens ? 
(Informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 13 ff  
EU - Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) 
 
Als onderdeel van de klinische studie worden persoonlijke gegevens geregistreerd, 
d.w.z. doorgegeven aan Aix Scientifics®. Naast identificerende gegevens (volledige 
naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en mobielenummer), omvat dit 
onderzoeksgegevens in engere zin (leeftijd, lengte en gewicht, evenals gegevens 
voor het evalueren van de ziekte in de vorm van de KOOS-vragenlijst). Onder de 
identificerende gegevens valt ook de verklaring van deelname. 
 
Om het studieproduct te verzenden, ontvangt de fabrikant de naam en het adres van 
de studiedeelnemer, de fabrikant ontvangt geen andere identificerende gegevens, 
zelfs niet tot welke studiegroep de deelnemer behoort (de studiepakketten zijn vooraf 
gecodeerd door Aix Scientifics®). Alle identificerende gegevens worden tien jaar na 
afronding van het onderzoek verwijderd. 
 
De onderzoeksgegevens in engere zin (zie hierboven) worden elektronisch 
opgeslagen en geëvalueerd in gepseudonimiseerde vorm met behulp van een 
studiespecifiek doorlopend deelnemersnummer (o001, o002, o003, enz.), d.w.z. 
zonder directe verwijzing naar de identificerende gegevens. Tot het verwijderen van 
de identificerende gegevens is een toewijzing aan een persoon alleen mogelijk met 
behulp van de toewijzingslijst, die (net als de identificerende gegevens behalve naam 
en adres) bij Aix Scientifics® blijft. 
 
De gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens in engere zin (zie hierboven) en hun 
evaluatie worden aan het einde van het onderzoek aan de fabrikant overhandigd. 
 
Zo nodig zal een gemachtigde van de opdrachtgever of de verantwoordelijke 
toezichthoudende autoriteit die tot geheimhouding is verplicht, inzage in uw 
persoonsgegevens krijgen, voor zover dit voor de beoordeling van het onderzoek 
noodzakelijk is. 
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10b Waar worden mijn gegevens verzameld en opgeslagen ? 
 
De gegevens worden op internet vastgelegd met behulp van het data-
acquisitiesysteem van Aix Scientifics®. De verzending vindt plaats via SSL / TLS-
gecodeerde websites. Zowel de internetservers als de back-upservers staan in 
Duitsland.  
 
Met wie kan ik contact opnemen met vragen over het onderzoek ? 
 
Contractonderzoeksorganisatie : Aix Scientifics®  

Dr. Eike G. Fischer 
Theaterstr. 7, 52062  Aachen, Duitsland 
tel.: +49 241 4500 358  
e-mail : eike@Aix-Scientifics.com 
 

Dokter : Karsten Schmidt 
e-mail : mail@Karsten-Schmidt.eu 
 

Functionaris voor gegevensbescherming : Sebastianus Sutanto 
e-mail : safetyofficer@Aix-Scientifics.com 

 
 
10c Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens 
 
De wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke 
gegevens is uw toestemming voor deelname aan het onderzoek in overeenstemming 
met artikel  6 (1) a EU- AVG en artikel 9 (2) a. 
 
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor gegevensbescherming in te 
trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid 
van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment 
van intrekking (intrekking met ingang voor de toekomst). Stuur de herroeping naar 
Aix Scientifics® (adres zie hierboven).  
 
Na ontvangst van de intrekking wordt uw verdere deelname aan het onderzoek 
stopgezet. Er zijn voor u geen nadelige gevolgen door de herroeping. 
 
Volgens artikel 13 lid 2 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) heeft u het recht op : 

Informatie (Art 15 DSGVO und § 34 BDSG) 
Bezwaar (Art. 21 DSGVO und § 36 BDSG) 
Gegevensoverdraagbaarheid (Art 20 DSGVO) 
Verwijdering (Art 17 DSGVO und § 35 BDSG) 
Beperking van de verwerking (Art 18 DSGVO) 
Correctie (Art 16 DSGVO) 
 

U kunt contact opnemen met Aix Scientifics® om de genoemde rechten te doen 
gelden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende 
autoriteit. Een overzicht van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten vindt 
u onder de volgende link : 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html  
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Akkoordverklaring 
 

 
........................................................................................................................................ 
Naam van de studiedeelnemer in blokletters 

 
 
Geboortedatum ..................................... Deelnemer -nr. .......................................... 
 
Ik heb de tekst van de deelnemersinformatie gelezen en begrepen, inclusief de 
informatie over gegevensbescherming. Er was de mogelijkheid om vragen 
telefonisch te beantwoorden. Ik had genoeg tijd om een besluit te nemen. 
 
Ik ben me ervan bewust dat ik mijn toestemming om deel te nemen aan het 
onderzoek op elk moment en zonder opgaaf van redenen kan intrekken, zonder dat 
dit nadelige gevolgen heeft. 
Hierbij geef ik vrijwillig toestemming voor het verzamelen en verwerken van mijn 
persoonsgegevens. Ik ben geïnformeerd over de gevolgen van het intrekken van 
toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 
Ik ga ermee akkoord om vrijwillig deel te nemen aan het bovenstaande 
onderzoek. 
 
Ik bewaar een kopie van de deelnemersgegevens en deze toestemmingsverklaring. 
 
 
 
........................................................................................................................................ 
Datum Handtekening van de studiedeelnemer 
 

 
 
 
 
De deelnemer is telefonisch geïnformeerd over het onderzoek op  ………………..…..  
 
 
 
........................................................................................................................................ 
Datum Handtekening van Aix Scientifics® 

 


