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Het projectmanagement van APPROACH wordt verzorgd door de Nederlandse partner Lygature. Met vragen over APPROACH kunt U terecht bij approach@lygature.org.

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway

Het onderzoek wordt ondersteund door de ‘Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking,’
onder toekenningsnummer 115770. De ondersteuning bestaat uit ﬁnanciële bijdragen van het EU
‘Seventh Framework Programme (FP7/2007- 2013)’ en in-kind bijdragen van de bij EFPIA aangesloten bedrijven. Zie ook www.imi.europa.eu.

APPROACH:

Samenwerking om richtlijnen voor diagnose en gepersonaliseerde
behandelingen van osteoartritis te ontwikkelen

Klinische centra 1 & 2
(Nederland)

Er zijn twee gezondheidsfondsen betrokken
bij het APPROACH-project:
Arthritis Research UK en het Nederlandse
Reumafonds. Meer informatie over artrose en
het Reumafonds kunt U vinden op
www.reumafonds.nl.
Meer informatie over het APPROACHproject: www.approachproject.eu

Gegevens uit vrij
toegankelijke databases

Klinische centrum 3
(Spanje)

Bestaande biomedische gegevens
van 10.000 mensen met en zonder
artrose
Klinisch centrum 4
(Frankrijk)

Bio-informatica

Deze resultaten vormen de basis
voor het ontwikkelen van betere richtlijnen voor klinische artrosestudies

Geen beschikbare behandelingen

Hoewel er een breed spectrum van apparaten
en behandelingen bestaat om de pijn te verlichten en de levenskwaliteit van patiënten te
verbeteren, zijn er momenteel geen geneesmiddelen die het begin of de voortgang van
artrose kunnen stoppen of omkeren. Dit komt
gedeeltelijk doordat de ziekte niet iedereen op
dezelfde manier beïnvloedt. Daarnaast worden
de mechanismen, die tot de ziekte bij verschillende groepen patiënten leiden, slecht begrepen. Het is zeer belangrijk om een beter inzicht
in artrose te krijgen, en betere richtlijnen te ontwikkelen voor het testen van potentiële nieuwe
geneesmiddelen. Om deze redenen ﬁnanciert
de Europese Unie, samen met de Europese farmaceutische industrie het APPROACH-project.

Waarom artrose?

Artrose is een veelvoorkomende degeneratieve
ziekte die vaak knieën, heupen, handen en de ruggengraat aantast. Men schat dat 10% van alle mannen en 18% van alle vrouwen boven de 60 jaar wereldwijd lijdt aan artrose. Hoewel de ziekte meestal
oudere mensen treft, kunnen ook jonge mensen en
atleten de ziekte krijgen. Osteoartritis is de internationale naam van artrose.
De directe en indirecte kosten van artrose in de EU
zijn aanzienlijk: in Nederland, Noorwegen, Spanje en Frankrijk worden de totale kosten voor hulpmiddelen en apparaten, geneesmiddelen, chirurgie
en ziekteverlof (gemiddeld) geschat op 1% van het
bruto nationaal product per jaar.
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Het APPROACH-project bestaat uit een sterk
team van 24 partners, uit Europese klinische
centra, onderzoeksinstituten, midden- en
kleinbedrijven en farmaceutische bedrijven.
Gezamenlijk brengen zij bestaande biomedische gegevens van meer dan 10.000 mensen

met en zonder artrose in één centrale database
samen.
Deze database wordt vervolgens gebruikt om
groepen patiënten met overeenkomstige proﬁelen te identiﬁceren, met behulp van software
en complexe algoritmes (bio-informatica). De
verschillende subgroepen worden verder onderzocht in een 2-jarige klinische studie, waarin
wordt gekeken naar bestaande en nieuw-ontwikkelde ziekte-indicatoren (zogenaamde ‘biomarkers’). De mogelijkheid om subgroepen te
identiﬁceren met behulp van deze biomarkers
zal leiden tot betere geneesmiddelontwikkeling
en diagnostiek. Mensen met artrose kunnen
dan een meer gepersonaliseerde behandeling
krijgen.

De APPROACH klinische studie

FASE I

Bio-informatica

Identificatie van
subgroepen
van patiënten

Klinisch centrum 5
(Norwegen)

RESULTAAT
Specifieke biomarkers om
subgroepen van patiënten
te identificeren

CENTRALE
DATABASE

Deelnemende patiënten vormen een essentieel onderdeel in de APPROACH-klinische studie. De studie zal in vier landen plaatsvinden:
Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Spanje.
In totaal zullen ongeveer 300 patiënten deelnemen en zij zullen middels vier bezoeken over
een periode van twee jaar worden gevolgd.

CENTRALE
DATABASE
FASE II

Klinische gegevens,
biomarkers, beeldtechnieken (scans)

Klinische centra 1 & 2
(Nederland)

Klinische centrum 3
(Spanje)

Klinische studie om subgroepen te valideren
en nieuwe biomarkers te onderzoeken
Klinisch centrum 4
(Frankrijk)

Het APPROACH-project richt zich op artrose
van de knie, een veelvoorkomende vorm van
de ziekte. Artrose van de knie veroorzaakt verminderde mobiliteit, met daaraan gekoppeld
een vermindering van levenskwaliteit. Deze
vorm van artrose wordt bestudeerd in het AP-

Klinisch centrum 5
(Norwegen)

PROACH-project omdat deze uitgebreid in
grote groepen patiënten is onderzocht. Bovendien zijn veel gestandaardiseerde gegevens,
zoals röntgenfoto’s en MRI-scans, reeds beschikbaar.

Patiëntenraad

Sinds de oﬃciële start van APPROACH is de Patiëntenraad actief betrokken bij de opzet en de
uitvoering van het project. Van meet af aan heeft de Patiëntenraad ‘de stem des volks’ vertolkt
en de belangen behartigd van de deelnemers aan de studie. De Patiëntenraad speelt daarnaast
een belangrijke rol in de communicatie over APPROACH en is daarom nadrukkelijk betrokken
bij het maken van de nieuwsbrieven.
De Patiëntenraad blijft gedurende het project de voortgang van de klinische studie volgen. Als
deelnemende patiënt bent u een heel belangrijke schakel. Daarom is het erg belangrijk van u
te horen wat uw ervaringen zijn met ons onderzoek en wat u vindt van de voorlichting erover.
Uiteraard kunt u altijd persoonlijke of medische vragen bespreken met uw onderzoeksarts. We
kunnen ons echter ook voorstellen dat u uw ervaringen wilt delen met andere deelnemers/patienten. Dat horen we graag van u.
Laat dat ons weten via patientcouncil@lygature.org. Alle e-mails zullen worden doorgestuurd
naar de leden van de raad.
www.approachproject.eu

