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Betekenen de woorden 
onderzoek, trial en studie 

hetzelfde?



Wanneer kan je aan een onderzoek 
meedoen? 

Altijd of alleen als er geen bestaande 
behandeling meer voor je is?

• Alleen als er een studie is die bij uw situatie
past.



Wat is het verschil tussen 
een fase 1, 2, 3 en 4 onderzoek?

Vraagstelling

1. Veilige dosis? Bijwerkingen?

2. Hoe vaak krimpt de kanker?

3. Leef je langer?

4. ‘Post-marketing’

Aantal deelnemers

1. 3 tot 20

2. Tientallen

3. Honderden

4. Duizenden? 



Wat betekent 
blind of dubbel blind onderzoek?

thejabberwock.org



Wat betekent 
blind of dubbel blind onderzoek?

fokkesukkearchief.nl



Wat kan meedoen aan een onderzoek 
mij opleveren?

• “U bent de eerste mens, die dit middel krijgt.”

• “De behandeling is prima, maar hiermee hopelijk
nog beter.”



Wat kan voor mij een nadeel zijn om 
mee te doen aan een onderzoek? 

• (altijd afweging maken o.a. wat kost 
meedoen aan tijd en wat levert het 
me mogelijk aan extra tijd op)



Wat kan voor mij een nadeel zijn om 
mee te doen aan een onderzoek? 

• (altijd afweging maken o.a. wat kost 
meedoen aan tijd en wat levert het 
me mogelijk aan extra tijd op)



Kan ik altijd meedoen aan onderzoek 
of zijn er speciale eisen? 

• (o.a. graag uitleggen over de conditie 
van de patient ECOG score)



De WHO-ECOG schaal

0.   mankeert niets

1. hele dag in de weer

2. meeste tijd in de weer

3. meest in bed/op bank

4. bedlegerig

jamanetwork.com



Als er in het ziekenhuis waar ik 
behandeld word geen behandeling 

meer mogelijk is. 
Hoe weet ik dan in welk ziekenhuis er 
mogelijk een onderzoek is waar ik aan 

mee kan doen? 

• Vraag uw arts



• (Voor jou goed om te weten dat wij in de praktijk 
merken dat niet elk ziekenhuis/elke arts de 
moeite doet of tijd heeft om bij een collega 
ziekenhuis hiernaar te informeren, of maar bij 1 
ziekenhuis informeert. Wanneer dat zo is, dan 
kunnen patiënten het ook aan ons vragen, dan 
nemen wij contact op met de academische 
ziekenhuizen of het AvL om te vragen of er een 
geschikte studie voor de patient is. Jammer dat 
dit nodig is overigens)



Zijn er in andere landen onderzoeken 
die niet in Nederland zijn? 

Hoe vind ik die?
clinicaltrials.gov

Wat is het risico als ik daaraan mee 
wil doen?

Bad Elster Kurort Piestany



Als ik in een ander ziekenhuis mee 
doe aan een onderzoek. Lopen 

dan ook alle controles nu via dat 
nieuwe ziekenhuis of kan dat bij 

mijn eigen longarts?

• Alle studiehandelingen moeten in het 
ziekenhuis dat de studie doet.



Moeten onderzoeken zoals scans 
en een biopt die bij mij al gedaan 

zijn opnieuw worden gedaan als ik 
aan een onderzoek mee doe?



Wat is de DRUP studie? 

Wat zijn voor mij voordelen of 
nadelen om daaraan mee te 

doen?



DRUP: Nederlandse studie

Voest, ESMO Barcelona 2019



DRUP: overwegingen bij de start

• Mutaties kunnen een kanker gevoelig maken
voor een geneesmiddel.

• Het hangt af bij welk type kanker de mutatie
aangetroffen wordt

• De DRUP kijkt naar het effect “doelgerichte
middelen” bij andere tumortypen dan die 
waarbij al affect is aangetoond

Voest, ESMO Barcelona 2019



Studie-opzet



Gegevens van al 20 middelen bekend



En werkt het?



Dank voor uw aandacht

s.burgers@nki.nl
thoraxoncologie@nki.nl


