
D O S S I E R   I    K L I N I S C H E  S T U D I E S

10 BODYTALK APRIL  2018 11BODYTALK NR 122

FE ITEN & CIJFERS

TOPPOSITIE VAN BELGIË IN EUROPA
De proefpersonen in klinische studies –van gezonde personen
tot patiënten– zijn altijd vrijwilligers. Jaarlijks nemen ruim
170.000 Belgen aan zulke studies deel. In 2016 liepen er
1.399 klinische studies in ons land en werden er 506 aanvra-
gen voor nieuwe klinische studies ingediend. Daarmee telde
België in 2016 na Denemarken het grootste aantal klinische
studies per inwoner in Europa. (bron: Pharma.be en FAGG)
Zo’n 80% van de klinische studies in ons land gaat uit van
de farmaceutische industrie, die voornamelijk nieuwe genees-
middelen test. De ontwikkelingskosten van een nieuw ge-
neesmiddel bedragen rond 1,5miljard euro en zijn voor niet-
commerciële organisaties zelden een haalbare kaart. Toch
voeren ook ziekenhuizen en universiteiten eigen klinische
studies uit, waarin ze bijvoorbeeld testen of ze de kwaliteit
van een bestaande behandelingsmethode kunnen verbeteren.
Uiteraard werken veel ziekenhuizen ook mee aan de klinische
geneesmiddelenstudies van farmabedrijven. Ziekenhuizen
hebben nu eenmaal de patiënten in huis.

GEFASEERD TESTEN BIJ VRIJWILLIGERS
Binnen de geneesmiddelenontwikkeling zijn klinische studies
een verplicht onderdeel van het traject dat een kandidaat-
 geneesmiddel succesvol moet doorlopen om in aanmerking

te komen voor registratie. Die studies verlopen in 4 fasen.
Het kandidaat-geneesmiddel, ook studiegeneesmiddel ge-
noemd, wordt in fase 1 bij enkele tientallen gezonde vrijwil-
ligers getest. De dosering wordt geleidelijk opgevoerd, tot
duidelijk waarneembare biologische effecten optreden. Er
wordt nagegaan hoe goed het studiegeneesmiddel wordt ver-
dragen en hoe ons lichaam het opneemt, verdeelt, afbreekt
en uitscheidt.
Potentiële therapeutische effecten kunnen uiteraard maar
worden nagegaan bij patiënten. Naar het einde van fase 1 toe
probeert men daar bij een handvol patiënten vaak al enig
idee over te krijgen. Om vervolgens de werkzaamheid en de
veiligheid van het studiegeneesmiddel uitvoerig te onderzoe-
ken in fase 2 van het klinisch onderzoek, bij enkele honderden
patiënten, en te bevestigen in fase 3, bij enkele duizenden
patiënten.
Na een succesvolle fase 3, zo’n 12 tot 14 jaar na de ontdekking
van de nieuwe molecule, worden de resultaten voorgelegd
aan de registratieautoriteiten. Als zij groen licht geven, wordt
bij de overheid een prijs en terugbetaling aangevraagd, waarna
het geneesmiddel op de markt verschijnt. Na de marktintro-
ductie worden de werkzaamheid en de veiligheid van het ge-
neesmiddel in fase 4, op wereldschaal én op lange termijn,
opgevolgd. ■
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Door als gezonde persoon of patiënt deel te nemen aan klinische
studies draag je bij tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

en behandelingen. In dit dossier bieden studieopdrachtgevers,
onderzoekers en deelnemers antwoorden op veelgestelde vragen

van kandidaat-deelnemers.

DEELNEMEN AAN
klinische studies
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1 dag tot ruim een maand. “We willen je
nauwlettend en continu kunnen opvolgen, in
het belang van ons onderzoek én van jouw
veiligheid”, legt Raghoebar uit. Verpleegkun-
digen Daniëlle Roef en Linda Demeyer illus-
treren dat met enkele concrete risicobeper-
kende maatregelen.

HAVIKSOGEN
“In ons onderzoekscentrum zijn 24 uur per
dag en 7 dagen per week verpleegkundigen
aanwezig”, gaat Daniëlle Roef van start. “Bij
een dosering is er altijd een arts in huis. En al-
tijd kijkt een tweede verpleegkundige mee: of
het juiste studiegeneesmiddel op het juiste
ogenblik aan de juiste vrijwilliger wordt toe-
gediend. In de eerstvolgende uren moeten de

vrijwilligers het bed
houden. Met allerlei
meetapparatuur en de
afname van lichaams -
stalen worden lichaams-
functies gemonitord.
Ook observeren we de
vrijwilligers nauwgezet
en bevragen we hen re-
gelmatig over hoe ze
zich voelen. Voort -

durend speuren we, samen met de artsen en labmedewerkers, naar onver-
wachte en ernstige effecten.”
“En merken we zulke effecten zelfs maar bij één vrijwilliger op, dan wordt
de dosering meteen stopgezet”, gaat Linda Demeyer voort. “Het studieteam
evalueert dan wat er moet gebeuren. Ook houden we, als dat bestaat, een
antidotum of ‘tegengif ’ bij de hand.”
“Onze artsen zijn getraind in ‘advanced life support’”, merkt Roef nog op.
“En iedereen van de unit, van poetsvrouw tot directeur, volgt jaarlijks verplicht
de ‘basic life support’-training om zich te oefenen in reanimeren, met en
zonder automatische externe defibrillator. Bij een medische urgentie mogen
we overigens altijd een beroep doen op het MUG-team van het Jan Palfijn-
ziekenhuis. Dat team staat hier zo nodig binnen 3 minuten.”

EERSTE PATIËNTEN
“Terwijl een studie al loopt kan het ethisch comité ons nog altijd blijven
toetsen”, vertelt Raghoebar. “Ook de Data Safety & Monitoring Board kijkt
regelmatig mee. Die adviserende raad bestaat uit experts van binnen en soms

De veiligheid van 
de vrijwilligers is

onze topprioriteit.

Hoe veilig is het om als gezonde vrijwilliger deel te nemen
aan een klinische studie waarbij een studiegeneesmiddel

voor het eerst bij mensen wordt getest?

naar eventuele effecten op de voortplanting
nog niet is afgerond. Vrouwen zijn onder meer
gevoeliger voor effecten op de geslachtscellen,

omdat zij het moeten
stellen met de eicellen
waarmee ze zijn geboren,
terwijl mannen continu
nieuwe zaadcellen aan-
maken.”
Daarnaast zijn ook me-
dische vooronderzoeken
beslissend in de selectie-
procedure. “Geschikt
zijn voor ons onderzoek
betekent ook dat je met
jouw medische voorge-
schiedenis en jouw hui-
dige gezondheidstoe-
stand veilig kunt
deelnemen”, legt Rag-
hoebar uit.
Wie in een fase 1-studie
wordt opgenomen, moet
meestal voor de ganse
duur ervan in het onder-
zoekscentrum verblijven.
Afhankelijk van het stu-
dieprotocol gaat dat van

A lleen de moleculen die in een geneesmiddelenonderzoek als meest
beloftevol uit de tests op cellen en levende proefdieren komen, wor-
den doorgestuurd voor proeven bij de mens. Onder ‘meest beloftevol’

mag je verstaan: ‘veilig genoeg bevonden om bij mensen
te testen en met een goede rationale voor de werkzaam-
heid bij de mens’.
Alvorens de tests bij de mens mogen starten, moet de
studieopdrachtgever groen licht krijgen van twee onaf-
hankelijke instanties: het Federaal Agentschap voor Ge-
neesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en
het ethisch comité. Terwijl het FAGG op het studie -
geneesmiddel inzoomt, buigt het ethisch comité zich
over alles wat de proefpersonen aangaat: of de studie
wel relevant is, bijvoorbeeld, en of het haalbaar en aan-
vaardbaar is wat van de vrijwilligers wordt verwacht.
Geven beide instanties hun fiat, dan mogen vrijwilligers
worden gerekruteerd. Dat gebeurt ook in de Clinical
Pharmacology Unit (CPU) van Janssen Pharmaceutica,
bij het Jan Palfijn-ziekenhuis in Merksem, waar sinds
de jaren 70 fase 1-studies lopen.

STRENGE SELECTIE
“Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan klinische stu-
dies”, vertelt klinisch farmacoloog en afdelingshoofd
Maikel Raghoebar. “Vooreerst zijn er de criteria die in
het studieprotocol zijn vastgelegd. Soms worden bij-
voorbeeld alleen mannelijke vrijwilligers toegelaten. Een
reden daarvoor kan zijn dat het toxicologisch onderzoek

Maikel Raghoebar

JANSSEN CLINICAL 
PHARMACOLOGY UNIT

B O D Y T A L K  E X P E R T

Niet iedereen kan
zomaar deelnemen

aan klinische 
studies.

Hoe word je
proefpersoon?
Ben je ouder dan 18 en overweeg je om
je kandidaat te stellen als proefpersoon
voor klinische studies in de Janssen
Clinical Pharmacology Unit? Surf dan
naar www.cpu.be of mail naar
cpu@its.jnj.com
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ook buiten Janssen Pharmaceutica. Met hen
overleggen we bijvoorbeeld of we na verloop
van tijd, op basis van de verzamelde data, de
dosis veilig kunnen opdrijven. Uiteraard willen
we onder meer nagaan hoe goed het studiege-
neesmiddel bij oplopende doses wordt verdra-
gen. Maar altijd blijft de veiligheid van de vrij-
willigers onze topprioriteit.”
Bij gezonde vrijwilligers kun je uiteraard nog
niet nagaan of het studiegeneesmiddel als be-
handeling ‘aanslaat’. Dat kan alleen bij patiën-
ten en gebeurt uitgebreid in fase 2 en 3 van
het klinisch onderzoek. “Maar steeds vaker
testen we, naar het einde van fase 1 toe, ook
al bij enkele patiënten”, vertelt Raghoebar.
“Om al te kijken naar het effect van het stu-
diegeneesmiddel op biomarkers –meetbare

 biologische kenmerken– voor hun ziekte. Het
bloedsuikergehalte is bijvoorbeeld een biomar-
ker voor diabetes, omdat dat gehalte bij deze
ziekte verstoord is. Zo krijgen we al enig idee
van de werkzaamheid van het studiegenees-
middel, en uiteraard ook van de veiligheid er-
van bij patiënten. Hopelijk kunnen we op die
manier de globale ontwikkelingskosten en dus
ook de marktprijs van geneesmiddelen helpen
drukken.” ■

N eem samen met je arts-onderzoeker, maar ook zelf, het Informed
Consent Document grondig door voor je tekent voor een klinische
studie”, benadrukt Patricia Van Rompuy, R&D director van de

afdeling Global Clinical Operations Benelux van Janssen Pharmaceutica.

Waarom is dat Informed Consent Docu-
ment zo belangrijk?
“Dit lijvige document, in begrijpelijke taal, is
nagekeken door het ethisch comité, dat de be-
langen van de deelnemers behartigt. Het bevat
informatie over het studieproject, maar ook
over onder meer je rechten, plichten en risico’s
als deelnemer. Goed geïnformeerd kun je een
weloverwogen beslissing nemen. Niemand
heeft er baat bij als je vroegtijdig uit een studie
stapt omdat je er met verkeerde verwachtingen
aan begonnen bent. Uiteraard behoud je te
allen tijde het recht om uit de studie te stap-
pen, zonder een reden te moeten geven.”

Heb je als deelnemende patiënt extra
verplichtingen?
“Dat is studieafhankelijk, maar de kans is groot

dat je vaker naar het ziekenhuis moet voor extra
consultaties en onderzoeken. Ook moet je elke
bijwerking melden, én elke andere gezondheids-
klacht, ook al ga je ervan uit dat die niets met
je deelname aan de studie te maken heeft.”

Veel patiënten ne-
men deel in de hoop
dat ze er meteen
therapeutisch voor-
deel uit halen. Maar
hoe groot is die
kans?
“Als deelnemer word je
extra opgevolgd en be-
geleid, wat op zich al een
therapeutisch voordeel
kan zijn. Maar of het
studiegeneesmiddel gun-
stig voor je is, kunnen
we niet garanderen. En
mogelijk krijg je het niet
eens toegediend. In de
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Teken pas voor een
klinische studie 
als ál je vragen

beantwoord zijn.

“

Wie zoekt, die vindt
Patiënten horen vaak over een
klinische studie via hun arts of
patiëntenvereniging, maar kunnen er
ook zelf naar op zoek gaan.
Studieopdrachtgevers hebben vaak
een eigen website (zoals
www.globaltrialfinder.janssen.com),
maar er zijn ook websites over
opdrachtgevers en landsgrenzen
heen (zoals www.clinicaltrials.gov,
www.antidote.me,
www.eudract.ema.europa.eu).

EEN WELOVERWOGEN
BESLISSING

Michael (42) nam in de afgelopen 14 jaar jaarlijks deel aan
gemiddeld 2 klinische studies in de Clinical Pharmacology Unit
van Janssen Pharmaceutica. Peter (47) doet dat met dezelfde
frequentie al zo’n 11 jaar.

Veel van hun
verlofdagen gaan
eraan op. “Maar ik
verdien er wat mee
bij en help de
wetenschap
vooruit”, vertelt
Michael, die in het
dagelijkse leven
hoofdinspecteur bij
de federale politie

is. “Voor mij speelt ook nog iets anders”, vult Peter, ploegcoach bij een
chemiebedrijf, aan. “Mijn moeder en zus kregen borstkanker en mijn
vader stierf aan verwikkelingen van de ziekte van Parkinson. Dat ik kan
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen geeft me
een goed gevoel.”

STOELGANG COLLECTEREN
Wat ze in de studies moesten ondergaan, bleek tot nu toe mee te
vallen. “Natuurlijk zijn prikken niet aangenaam en is het wat lastiger
douchen met meetapparatuur op je lichaam”, vertelt Peter. “Ook is
het wat omslachtiger om naar het toilet te gaan als je je urine of
stoelgang moet collecteren.” Ernstige bijwerkingen hebben ze geen
van beiden al ervaren. “Hooguit een duizelig, misselijk of suf gevoel
kort na de dosering”, vertelt Michael. “Op die studie met een
verdovingsmiddel na. Toen was ik enkele uren flink onder de voet.”

YOGA
Dat ze elke studie even gezond verlieten als aanvingen, daar zijn ze
gerust op. “Want voor en na word je heel grondig onderzocht”, vertelt
Michael. “En tijdens de studie volgen ze je heel nauwgezet op.” “Ook
mag je om veiligheidsredenen het onderzoekscentrum niet verlaten
en geen bezoek ontvangen”, vult Peter aan. “Heel begrijpelijk maar
wel lastig.” “Wat ook vervelend is: je mag niet sporten, op yoga na”,
lacht Michael.” “Gelukkig is er een ontspanningsruimte met pooltafel
en multimedia. En niet onbelangrijk: het eten is lekker.” ■
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Voortdurend
speuren we naar
onverwachte en
ernstige effecten.

BODYTALK EXPERT 
DANIËLLE ROEF 
JANSSEN CLINICAL
 PHARMACOLOGY UNIT
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P atiënten weten als geen ander wat hun levenskwaliteit
zou verbeteren, getuigt Véronique De Graeve, op-
richtster van de patiëntenvereniging NET & MEN

Kanker. “Daarom geven we graag input om het onderzoek
naar nieuwe geneesmiddelen en behandelingen beter af te
stemmen op onze noden.” Concrete tips om de inbreng van
patiënten beter te integreren in onderzoek worden onder meer
aangereikt door de vzw Kom op tegen Kanker (www.komop-
tegenkanker.be/patientenparticipatie). Ook farmaceutische fir-
ma’s willen patiënten steeds meer als volwaardige onderzoeks-
partners horen en engageren, meent Bert Hartog, senior
director van de afdeling Clinical Innovation van Janssen Phar-
maceutica. Hij illustreert dat met twee innovatieve projecten.

SIMULATIEWORKSHOPS
“In onze klinische studie Prelude focusten we op een nieuwe
therapie voor een oogaandoening die je gezichtsscherpte aan-
tast”, vertelt Hartog. “Voor we met de studie van start gingen,
enquêteerden we patiënten en overlegden we met patiënten-
verenigingen. Om vervolgens ons studiedesign met patiënten
uit te testen in simulatieworkshops. Met de feedback van de
patiënten detecteerden we nog barrières voor kandidaat-deel-

nemers. In de eigenlijke studie zorgden we bijvoorbeeld nog
voor het transport van de deelnemers van en naar de kliniek,
en voor assistentie tot op de afdeling. Met deze en andere een-
voudige aanpassingen werd onze studie voor de vrijwilligers
met een beperkt zicht toegankelijker en aangenamer.”

SLIMME DOORDRUKSTRIP
“We voeren momenteel een klinische studie uit bij alzhei-
merpatiënten van professor Sebastiaan Engelborghs van het
ZNA waarbij we een studiegeneesmiddel testen dat verpakt
is in een ‘slimme’ doordrukstrip. Druk je de tablet eruit, dan
registreert de strip dat, en door je smartphone, met een wel-
bepaalde app, op de strip te leggen, wordt dat signaal ook
doorgegeven aan het digitale platform iSTEP. De onderzoekers
controleren via dat platform of je de medicatie hebt genomen.
Zo nodig ontvang je een herinnering of telefoontje. Ook
eventuele nieuwe instructies of adviezen krijg je langs die
weg, waarna je ze moet bevestigen. Met deze technologie en
je engagement als patiënt kan de arts-onderzoeker je dus ook
buiten de consultaties – in je thuissituatie– steunen en op-
volgen. Dat komt je persoonlijke behandeling én de kwaliteit
van ons onderzoek ten goede.” ■

studies wordt het namelijk vergeleken met een
placebo (niet-actieve stof) en/of met reeds be-
staande geneesmiddelen voor je ziekte. Wie wat
krijgt, wordt ad random, door een loting, be-
paald. En wat ook wordt toegediend, het ziet er
allemaal hetzelfde uit, het smaakt hetzelfde, het
wordt langs dezelfde weg toegediend, enzovoort.
Je weet dus niet wat je krijgt. En je arts-onder-
zoeker weet dat in een dubbelblinde studie even-
min, opdat hij alles onbevangen zou kunnen
observeren. Bij een medische urgentie, zoals wan-
neer je door een ongeval op spoed belandt, kan
hij wel snel achterhalen wat je in de studie krijgt.
Dat kan belangrijk zijn, omdat sommige genees-
middelen niet goed samengaan bijvoorbeeld.
Houd dus altijd je patiëntenkaart van de studie
op zak en licht ook je huisarts en andere artsen
over je deelname in.”

Hoe wordt je privacy gegarandeerd?
“De gegevens die in het kader van je deelname
worden verzameld zijn vertrouwelijk. Je arts-
onderzoeker zal je gegevens coderen voor hij ze
anoniem doorgeeft aan de databankbeheerder.”

Wat als je schade oploopt die recht-
streeks of onrechtstreeks verband houdt
met de studie?
“Dan word je altijd vergoed. Je hoeft geen ‘fout’
aan te tonen. De opdrachtgever sluit voor deze
aansprakelijkheid een verzekering af.”

Word je vergoed voor je deelname?
“Gezonde vrijwilligers krijgen een vergoeding,
waarbij alles wat ze ondergaan, van onderzoe-
ken tot het verplichte verblijf in het onder-
zoekscentrum, in rekening wordt gebracht.
Patiënten krijgen geen vergoeding, maar be-
talen alleen de zorg die ze zonder hun deel-
name aan de studie ook zouden betalen. Het
ethisch comité controleert of alle financiële
afspraken billijk zijn.” ■
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Bert Hartog

JANSSEN 
CLINICAL INNOVATION

B O D Y T A L K  E X P E R T

Met de feedback
van patiënten in

simulatie -
workshops konden

we onze studie
toegankelijker en

aangenamer
maken.

Pleidooi voor 
PATIËNTENPARTICIPATIE
Klinisch onderzoek toegankelijker, aangenamer en
tegelijk kwalitatiever maken. Dat kan door de stem van
de patiënt te horen en hem een groter engagement in
zijn behandeling te geven.
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Niemand heeft er baat bij als je vroegtijdig uit een studie stapt omdat
je er met verkeerde verwachtingen aan begonnen bent.

BODYTALK EXPERT PATRICIA VAN ROMPUY
JANSSEN GLOBAL CLINICAL OPERATIONS BENELUX

Gerda kampt al vele jaren met een
hematologische aandoening.
Vandaag stelt ze het goed en blikt ze
terug op een klinische studie in het
UZA die voor haar het verschil
maakte.

“Mijn medicatie sloeg niet meer aan”,
vertelt Gerda (62). “Maar al na één week
het studiegeneesmiddel te hebben
genomen, voelde ik me immens veel
beter. Helaas kon ik het na afloop van
de studie niet meer krijgen. Het is nu

wachten tot het op de markt komt, maar gelukkig is mijn oude
medicatie opnieuw aangeslagen.”

GEEN GAR ANTIE
Gerda wil lotgenoten aanmoedigen om aan klinische studies deel te
nemen. “Ook al kan niemand garanderen dat je er meteen beter van
wordt”, zegt ze. “Zo kreeg ik in de voorlaatste studie waaraan ik
deelnam een behandeling die lichamelijk erg belastend voor mij was,
terwijl ze me therapeutisch niets opleverde. Maar ik houd altijd in
gedachten dat de medicatie die me vandaag wél op de been houdt
ook ooit is getest bij patiënten die daartoe bereid waren. En daarom
wil ik voor anderen hetzelfde doen.”

MOED OM VOL TE HOUDEN
Deelnemen aan een klinische studie kan behalve door de
behandeling op zich ook door de extra controles en bevragingen
belastend zijn. “Inderdaad, je moet meer tijd vrijmaken”, bevestigt
Gerda. “Maar die nauwgezette opvolging en extra begeleiding heb ik
altijd geapprecieerd en gaf me ook moed om vol te houden.” ■

WAT PATIËNTEN VOOR MIJ
DEDEN, WIL IK OOK VOOR
ANDEREN DOEN.
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vraagjes beantwoorden: hoe voel je je, waar ben
je, wat doe je, in welk gezelschap ben je, enzo-
voort. Door de vele bevragingsmomenten sta
je heel vaak stil bij wat je voelt en waar je te-
genaan loopt. Dat helpt je in je proces van aan-
vaarding of acceptance van wat je doormaakt.”
Maar de app doet nog meer, want bij elke biep
krijg je ook een metafoor of kortdurende oefe-
ning. “De metafoor helpt je herinneren aan wat
in de therapiesessie aan bod kwam: accepteren
van lastige gevoelens bijvoorbeeld, of focussen
op wat voor jou echt belangrijk is, ook wel com-
mitment genoemd. De kortdurende oefening
is dan weer bedoeld om de vaardigheden die je
tijdens de therapiesessie aangeleerd kreeg nog
eens in te oefenen –op eigen houtje én met
wat er zich op dat moment in je dagelijkse leven
voordoet.”
Want precies dat kan volgens de onderzoekers
weleens het verschil maken om de aangeleerde
vaardigheden ook echt onder de knie te krijgen.
Veel patiënten vinden het immers moeilijk om
in hun dagelijkse leven toe te passen wat ze in
de therapiesessies leerden. Via de app oefenen
ze dat gestructureerd, en zowel op momenten
waarop ze geen klachten hebben als op mo-
menten waarop ze het moeilijk hebben.

JEZELF IN KAART BRENGEN
Dankzij de app en het engagement van de
proefpersonen krijgt de ACT-therapie een ver-
lengstuk in het dagelijkse leven. Daarnaast dra-
gen de proefpersonen ook significant bij aan
de evaluatie van de therapie. Myin-Germeys:
“Als proefpersoon word je voor en na je be-
handeling uitvoerig bevraagd door een onder-
zoeker die niet weet of je alleen de standaard-
behandeling dan wel ook ACT hebt gehad.
Daarnaast wordt verwacht dat je ook zélf je
gevoelens, gedachten en gedrag –voor en na–
in kaart brengt. Dat doe je, met diezelfde app
PsyMate, door in de meetweek bij elke biep
uitgebreide vragenlijsten te beantwoorden.”
De INTERACT-studie steunt dus sterk op
het engagement en de inbreng van de deelne-
mers. “Vandaar ook dat we al van bij het op-
zetten van de studie oor hebben voor mensen
die met dezelfde gezondheidsproblematiek als
onze deelnemers kampen. Zo kozen we er be-
wust voor om in ons team een onderzoeker
op te nemen die tegelijk ervaringsdeskundige
is.” ■

Z o’n 80% van de klinische studies in
ons land wordt gefinancierd door de
farmaceutische industrie. De INTER-

ACT-studie daarentegen is een voorbeeld van
een klinische studie met een niet-commerciële
sponsor. Of liever, drie van zulke sponsors: de
Europese Commissie, de Koning Boudewijn-
stichting en de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Onderzoekers
van de KU Leuven en de Universiteit Maas-
tricht zetten de studie in 2016 op. Voor de
praktische uitvoering werken ze inmiddels sa-
men met 6 Vlaamse en 6 Nederlandse psychi-
atrische centra. Samen willen ze een nieuwe
behandelmethode testen bij mensen met psy-
chotische klachten en mensen die al een eerste
psychose doormaakten.
Zoals bij klinische geneesmiddelenstudies kijkt
ook bij deze klinische interventiestudie een
ethisch comité toe. Ook hebben de proefper-
sonen geen extra kosten door hun deelname,
kunnen ze te allen tijde uit de studie stappen,
en wordt hun privacy gewaarborgd. Opmer-
kelijk aan de studie is wel dat de proefperso-
nen, met behulp van een app, een deel van de
behandeling en van de evaluatie ervan op zich
nemen.

VAN DE SOFA NAAR 
HET DAGELIJKSE LEVEN
Hoofdonderzoeker professor Inez Myin-Ger-
meys, die aan het Leuvense Center for Contex-
tual Psychiatry is verbonden, verduidelijkt.
“Word je na de screening toegelaten als proef-
persoon, dan kom je door een loting in een

van onze twee studiegroepen terecht. De ene groep krijgt alleen de standaard-
behandeling voor psychotische klachten. De andere groep krijgt ook nog ACT,
of Acceptance and Commitment Therapy, waarvan wij het effect willen tes-
ten.”
ACT is op zich geen nieuwe therapie. Maar in de INTERACT-studie krijgen
de deelnemers niet alleen ACT ‘op de sofa’ bij hun therapeut maar ook daar-
buiten, in hun dagelijkse leven –en dat is wél vernieuwend.
“Als deelnemer krijg je een 8-tal ACT-sessies, op wekelijkse of tweewekelijkse
basis”, legt Myin-Germeys uit. “Anderzijds krijg je ook een app, PsyMate, op
je smartphone. Die geeft in de eerste 3 dagen na elke ACT-sessie, 8keer per
dag, op willekeurige tijdstippen, een biep. Bij elke biep moet je een 15-tal

Geïnteresseerd om deel te nemen?
Sinds de aanvang van de INTERACT-studie in januari 2016 staat de
teller van het aantal deelnemers op 110. Inschrijven als kandidaat-
proefpersoon kan nog tot en met september 2018. Momenteel
komen alleen mensen met psychotische klachten en mensen die al
een eerste psychose doormaakten in aanmerking. Vermoedelijk
komt er nog een vervolgstudie voor mensen met chronische
psychose. Meer informatie vind je op www.interact-studie.eu

Van proefpersoon 
NAAR ONDERZ OEKSPARTNER

De behandeling die in de
INTERACT-studie wordt

getest, onderga je als
proefpersoon niet louter.

Met een app op je
smartphone ga je ook zelf

aan de slag en meet en
behandel je mee.
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Inez Myin-Germeys

CONTEXTUELE 
PSYCHIATRIE, KU LEUVEN

B O D Y T A L K  E X P E R T

Met behulp van
een app nemen 

de proef personen
een deel van 

de behandeling en
van de evaluatie

ervan op zich.
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