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HALLO.

Welkom bij de allereerste
APPROACH-nieuwsbrief!
U krijgt deze nieuwsbrief omdat
u meewerkt aan het APPROACH
project, als patiënt, onderzoeker
of arts. Om te beginnen willen we
u hartelijk bedanken. Met uw hulp
kunnen we ons gezamenlijk inzet
ten voor betere behandelingen
voor mensen met artrose.
Hoewel er allerlei behandelingen en ap
paraten bestaan om de pijn te verlichten
en de levenskwaliteit van patiënten te ver
beteren, zijn er momenteel geen genees
middelen die de oorzaak of de voortgang
van artrose kunnen stoppen. Dit komt
enerzijds doordat de ziekte patiënten op
verschillende manieren beïnvloedt. An
derzijds is er nog veel onduidelijk over de
mechanismen die bij verschillende groe
pen patiënten tot de ziekte leiden.
Het is zeer belangrijk om beter inzicht in
artrose te krijgen en betere richtlijnen te
ontwikkelen voor onderzoek naar nieuwe
geneesmiddelen. Om deze reden financiert de Europese Unie samen met de
Europese farmaceutische industrie het
APPROACHproject.
Het project is van start gegaan in 2015. In
de ‘APPROACHdatabase’ zijn inmiddels
al bestaande gegevens van meer dan
10.000 patiënten en gezonde personen
uit heel Europa samengebracht. De da
tabase bevat informatie over ziekteindi
catoren die duiden op voortgang van ar
trose (zogenaamde ‘BIOMARKERS’, zie
kader). Deze gegevens zijn met behulp

De APPROACH-familie: medici, onderzoekers, data-analisten, vertegenwoordigers
van de farmaceutische industrie en ervaringsdeskundigen die zelf artrose hebben
van zogenaamde ‘BIO-INFORMATICA’
(zie kader) geanalyseerd, om subgroepen
patiënten met overeenkomstige profielen
te identificeren. Deze subgroepen worden ook wel ‘subtypen’ genoemd. De
klinische studie APPROACH, waaraan u
nu meewerkt, wordt gedaan om de sub
typen te valideren. Het in kaart brengen
van zulke subtypen zal er uiteindelijk voor
zorgen dat artsen artrose beter kunnen
diagnosticeren. Ook zal het bijdragen aan
een meer gerichte behandeling, waarbij
rekening gehouden wordt met individuele
kenmerken van patiënten. Hierdoor zal de
zorg voor mensen met artrose verbeteren.

kijkje nemen op onze website:
www.approachproject.eu.

Met deze nieuwsbrief houden we u op
de hoogte van de voortgang van het pro
ject. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer
eens per halfjaar. Als u tussendoor wilt
weten hoe het ervoor staat, kunt u een

BIO-INFORMATICA combineert
kennis uit de informatica, biolo
gie, wiskunde en techniek voor het
analyseren en interpreteren van
biologische gegevens.

BIOMARKERS zijn biologische
moleculen of andere kenmerken
die objectief gemeten kunnen wor
den (bijvoorbeeld met behulp van
scans) in bloed, ander lichaams
vocht of weefsels. Biomarkers zijn
indicatoren voor normale of abnor
male biologische processen. Een
biomarker kan gebruikt worden
om te controleren hoe goed het li
chaam op de behandeling van een
ziekte of aandoening reageert.
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PATIËNTENRAAD AAN HET WOORD:

De patiënt centraal
Welkom bij de APPROACHfamilie!
Zo mogen we het bonte en
gemotiveerde gezelschap van
(medische) wetenschappers,
medische industrie en onderzoeks
deelnemers wel noemen. Samen
zetten we de schouders onder de
zoektocht naar betere diagnostiek
en behandelingenopmaat voor
artrose.
Het unieke van het APPROACHproject
is, dat de Patiëntenraad sinds de formele
start heel actief betrokken is bij de opzet
en invulling van het grenzenoverschrij
dende project. Vanaf dat moment praat
de Patiëntenraad namelijk al mee als
‘stem des volks’ in dit complexe onder
zoek en behartigen we de belangen van
de patiëntdeelnemers. Van u dus. Ook
spelen we een rol in de communicatie
over APPROACH en zijn daarom nadruk
kelijk betrokken bij de samenstelling van
de nieuwsbrieven die u gedurende het
onderzoek krijgt toegestuurd.
De Patiëntenraad bestaat uit ervarings
deskundigen uit Duitsland, Nederland,
Noorwegen, Spanje en het Verenigd Ko
ninkrijk. Als lid van de Patiëntenraad is
het op je tenen staan om je alle medische
en onderzoekstechnische informatie ei
gen te maken – in het Engels! Tegelijkertijd
is het zaak met beide benen op de grond
te blijven staan en je goed te realiseren
wat deelname aan dit onderzoek concreet
betekent voor deelnemers met artrose.
In de afgelopen periode heeft de Patiën
tenraad intensief meegedacht en gepraat
over het projectplan en de invulling van
het onderzoek (bijvoorbeeld duidelijke in
formatieoverdracht en belastbaarheid van
deelnemers). Daarnaast hebben we mee

Vijf leden van de APPROACH Patiëntenraad, in november 2017. V.l.n.r.: Jane Taylor,
Maureen Grossman, Sjouke Dekker, Jon Skandsen, Kaoutar Douieb.
gedacht over het onderzoeksprotocol, de
patiëntinformatie en de APPROACHfol
der. Behalve voor ethische aspecten, is
in het belang van patiëntdeelnemers door
de Patiëntenraad ook aandacht gevraagd
voor praktische zaken.
Het overleg van de Patiëntenraad vindt
een aantal keren per jaar telefonisch
plaats. Een keer per jaar is er een bijeen
komst met alle bij APPROACH betrokken
partners en disciplines om informatie en
meningen uit te wisselen. In november
2017 heeft het internationale gezelschap
van medici, dataanalisten, medische in
dustrie, farmaceutische industrie en wij
als artrose ervaringsdeskundigen de
conclusie kunnen trekken: APPROACH
ligt op schema!
Had de Patiëntenraad zich in 2016 op
de jaarlijkse bijeenkomst gepresenteerd
met een voordracht over het belang van
het betrekken van patiënten bij onder
zoek; vorig jaar hebben we met de in
APPROACH samenwerkende partijen stil
gestaan bij de individuele pijnbeleving
van een (artrose)patiënt. Te midden van
de deadlines van het APPROACHproject
markeerden beide presentaties op een in
dringende manier waarop aller inspanning
gericht is: de patiënt.

Contact
Als Patiëntenraad volgen we de uitvoering
van het onderzoek op de voet. Als deelne
mende patiënt bent u daarin een onmis
bare schakel. Het is daarom van groot be
lang van u te horen hoe u het onderzoek
ervaart. Vanzelfsprekend bespreekt u
persoonlijke vragen met uw onderzoeks
arts. Toch kunnen we ons voorstellen dat
u daarnaast behoefte hebt om van pati
ent tot patiënt van gedachten te wisselen
over uw ervaringen met APPROACH.
Wij horen uw mening graag
Dat kan het beste via het centrale
mailadres van de Patiëntenraad:
patientcouncil@lygature.org.
Alle daarop binnenkomende reacties
komen bij de Patiëntenraad terecht.

“We hopen dat u zich, net
als wij, snel thuis voelt in de
APPROACHfamilie!”
De APPROACH
Patiëntenraad

Feiten op een rij
In geïndustrialiseerde landen behoort artrose tot de tien

meest invaliderende aandoeningen. Wereldwijd

EVEN VOORSTELLEN

heeft naar schatting 9,6% van de mannen en 18,0% van
de vrouwen boven de 60 jaar symptomatische artrose.

De APPROACH Patiëntenraad

Ondanks de grote en nog steeds toenemende problemen

JANE TAYLOR (VERENIGD KONINKRIJK)
Reumatoïde artritis en artrose; 57 jaar; docent universiteit;
voorzitter Arthritis Research U.K. Patient Insight Group;
voorzitter Patiëntenraad APPROACH

sche bedrijven gestopt met het ontwikkelen van
geneesmiddelen tegen deze ziekte. Dit komt mede

MAUREEN GROSSMAN (VERENIGD KONINKRIJK)
Artrose, twee heupprothesen; 72 jaar; gepensioneerd
scheikundedocent; vrijwilliger Arthritis Research U.K.

DIETER WIEK (DUITSLAND)
Ziekte van Bechterew (reumatische aandoening), artrose
+ heupprotese; 70 jaar; gepensioneerd leraar basisschool;
vicevoorzitter Deutsche RheumaLiga; vicevoorzitter
EULAR (fighting rheumatic & musculoskeletal diseases
together); vertegenwoordiger van PARE (People with
Arthritis and Rheumatism in Europe)

JON SKANDSEN (NOORWEGEN)
Reumatoïde artritis, knieprothese; 57 jaar; gepensioneerd
computerspecialist; lid van de Patiëntenraad van het
Diakonhjemmet Hospital Oslo; (Noorwegen)

KAOUTAR DOUIEB (SPAIN)
Artrose; 22 jaar; student verpleegkunde

DINY JURG (NEDERLAND)
Artrose; 66 jaar; gepensioneerd röntgenassistent;
patiëntdeelnemer CHECK (Reumafonds), de voorloper van
APPROACH

SJOUKE B. DEKKER (NEDERLAND)
Artrose, heupprothese; 72 jaar; gepensioneerd beleids
medewerker cultuur en speechwriter; patiëntdeelnemer
CHECK (Reumafonds), de voorloper van APPROACH

die artrose met zich meebrengt, zijn veel farmaceuti-

doordat lastig te bepalen is welke patiënten baat zullen
hebben bij een behandeling.
APPROACH richt zich op het opsporen van biologische
markers die duiden op voortgang van artrose, met
als doel kortere, minder dure, en effectievere studies
mogelijk te maken. Zo’n biologische marker zou bijvoor
beeld kunnen bestaan uit in het bloed aanwezige chemi
sche stofjes die duiden op afbraak van kraakbeen.
Als ontdekt kan worden welk type patiënten de

grootste kans hebben om op een bepaalde behandeling
te reageren, zal dat leiden tot betere geneesmiddel-

ontwikkeling en tot diagnostische/voorspellende
hulpmiddelen die het mogelijk maken om mensen met
artrose een op hen toegesneden behandeling te geven.

APPROACH wordt financieel gesteund door het
Innovative Medicines Initiative (IMI). IMI wordt
gefinancierd door de Europese Unie en de Europese
farmaceutische industrie.

Deze nieuwsbrief verschijnt in het Nederlands
(APPROACH Nieuwsbrief), Engels (APPROACH
Newsletter), Frans (APPROACH Bulletin), Noors
(APPROACH Nyhetsbrev) en Spaans (Hoja Informativa
APPROACH).

Voor meer informatie over dit project kunt u
terecht op www.approachproject.eu, waar ook

actualiteiten en de laatste tweets te vinden zijn.
De voertaal is Engels, maar bepaalde delen van de web
site zijn ook beschikbaar in het Nederlands, Frans, Noors
en Spaans.
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Wat zou je nog willen zeggen tegen de deelnemers aan
APPROACH?
Deelnemers moeten per bezoek meerdere uren in het ziekenhuis
doorbrengen. Tijdens die bezoeken ondergaan ze ook nog eens
veel testen. We zijn ze dus enorm dankbaar dat ze daartoe be
reid zijn. Helemaal omdat meedoen voor henzelf niet direct iets
zal opleveren. Het is geweldig dat de deelnemers het grote ge
heel kunnen zien en begrijpen hoe belangrijk deze studie is voor
toekomstige artrosepatiënten.

UMC Utrecht

Wat is de volgende stap?
Op dit moment zijn we de mogelijke deelnemers aan het scree
nen. Zodra de screening is afgerond, worden de gegevens van
deze patiënten in een computermodel gestopt. Het computer
model bepaalt dan welke patiënten het meest geschikt zijn voor
deelname aan APPROACH. Die patiënten kunnen aan de studie
meedoen. Dit houdt in dat we ze twee jaar lang volgen, en in die
periode dienen ze viermaal hun studiecentrum te bezoeken.

85

Wat is er tot nu toe al gedaan?
We hebben alle deelnemers aan CHECK (Cohort Heup en Cohort
Knie van het Reumafonds) gevraagd of ze willen meedoen aan
APPROACH. De patiënten die aangaven dat te willen, worden
nu gescreend om hun geschiktheid te controleren. Achter de
schermen zijn mijn collega’s en ik al enkele jaren druk bezig met
de organisatie van het project. Het gaat in totaal om 300 deelne
mers verspreid over vijf Europese studiecentra, met vier bezoe
ken in twee jaar tijd, tientallen testen per bezoek en een strikte
opvolgingstermijn... Dit alles maakt de coördinatie van de stu
die een hele klus, maar gelukkig houd ik wel van een uitdaging.

Reumatologie

Wat vind je het leukst aan uw werk voor dit project?
Ik houd me niet alleen bezig met het onderzoeken van deelne
mers tijdens hun studiebezoeken, maar ben ook medeverant
woordelijk voor de logistieke ondersteuning. Het is een hele
uitdaging om voor 150 deelnemers ziekenhuisbezoeken van en
kele uren in te plannen, waarbij ook nog eens MRI en CTscans
gemaakt moeten worden! Die uitdaging is een van de dingen
die me erg aanspreken binnen dit project. Mijn werkzaamheden
voor APPROACH zijn heel divers. De samenwerking met de deel
nemers en alle internationale partners maakt dit werk erg leuk.
Ik vind het fijn om niet alleen betrokken te zijn bij de medische
kant, maar ook te kunnen leren hoe je zo’n project organiseert.

Leids Universitair
Medisch Centrum

Welke rol heb je binnen het APPROACH-project?
Ik ben een van de onderzoekers die deelnemers te spreken krij
gen als ze naar het UMC Utrecht komen. Van de 300 deelnemers
aan de klinische studie APPROACH zullen er 150 meedoen in
het UMC Utrecht.

Meedoen aan de
studie

Eefje van Helvoort is arts
onderzoeker in het UMC Utrecht.

Uitgenodigd voor een
eerste screening

Eefje van
Helvoort

Afdeling
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