
Klinische proeven  
in de oncologie
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Welke vragen stellen?

Alvorens al dan niet te aanvaarden om aan een klinische 
proef deel te nemen, is het belangrijk informatie over het 
onderzoek te ontvangen.
Hier zijn alvast enkele nuttige vragen:

 • Wat is het doel van de proef?

 • Kent men de bijwerkingen die kunnen optreden?

 • Hoelang zal de proef duren?

 • Hoe dikwijls wordt de behandeling toegediend?

 • Zijn er kosten die voor mijn rekening zullen blijven?

 • Zal de proef een invloed hebben op mijn dagelijks leven?

 • Welke verzorging of onderzoeken op lange termijn 
maken deel uit van het onderzoek?

Hoe informatie verkrijgen over lopende 
klinische proeven?

Uw oncoloog is en blijft de beste gesprekspartner. Hij kent 
uw medisch dossier in detail en heeft toegang tot veel 
nationale en internationale gegevensbanken. Deze 
gegevens banken bevatten lijsten van de lopende klinische 
proeven met vermelding van de medische voorwaarden 
om deel te kunnen nemen aan de proeven. Uw oncoloog 
kan u dus, met volledige kennis van zaken, doorverwijzen 
naar een eventuele klinische proef in binnen- of 
buitenland.

Conclusie: praat erover met uw arts!

Leuvensesteenweg 479 • 1030 Brussel
T. 02 733 68 68 • info@kanker.be • www.kanker.be
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker

Van hoop naar overwinning!

Met wie kan ik erover praten?

• Zoekt u hulp of andere informatie?
• Heeft u behoefte om uw hart eens te luchten?
• Zoekt u informatie over een type kanker  

of de behandelingsmogelijkheden?
• Wilt u weten hoe u op een dienst van  

Stichting tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo (van maandag 
tot vrijdag, van 9u tot 18u).
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen, verpleeg-
kundigen en maatschappelijk assistenten) nemen er de tijd 
voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt.



Niet alle zieken die het wensen kunnen automatisch aan 
een klinische proef meewerken. Zeer stricte medische voor-
waarden, de zogenaamde ‘inclusiecriteria’, moeten vervuld 
zijn. Die criteria hebben te maken met het kankertype, de 
leeftijd van de patiënt, zijn algemene gezondheidstoestand, 
het stadium van de ziekte, de eerdere behandelingen, 
enzovoort. Deze criteria zijn absoluut noodzakelijk om de 
resultaten van de klinische proeven correct te kunnen 
interpreteren. Om te weten of u al dan niet voor een 
klinische proef in aanmerking kan komen, stelt u best de 
vraag aan uw oncoloog.

Er kunnen heel wat motiveringen zijn waarom iemand aan 
een klinische proef deelneemt. 
De zieke personen beseffen dat ze zodoende persoonlijk 
bijdragen tot een onderzoeks inspanning om de 
behandelingen te verbeteren en zo andere zieken te helpen. 
Een andere vaak voorkomende reden is dat de patiënt hoopt 
van nieuwe behandelingen te kunnen genieten. Deze hoop 

Om het even welke, al dan niet experimentele, behandeling 
houdt risico’s in. In het geval van klinische proeven zijn 
deze risico’s nog niet allemaal op voorhand gekend.  
Daarom zijn alle klinische proeven vooraf onderworpen 
aan de goedkeuring van een ethisch comité dat toeziet op 
het naleven van heel strikte nationale en internationale 
reglementaire verplichtingen. 
Zelfs al hebben uitgebreide onderzoeken plaatsgevonden, 
alvorens de proeven op  mensen te testen, blijft er onzeker-
heid en risico bestaan. De artsen zijn zich hiervan bewust 
en een aandachtige opvolging tijdens en na de behandeling 
zorgt er meestal voor dat eventuele ongemakken door de 
behandeling kunnen vermeden of behandeld worden. Er 
zijn zowel voordelen (verhoogde medische begeleiding) als 
beperkingen (vaker op doktersbezoek, bijkomende onder-
zoeken, enz.). 

Vooraleer te aanvaarden om al dan niet aan een klinische 
proef deel te nemen, moet elke persoon geïnformeerd 
worden en nadien de tijd nemen om erover na te denken. 
Als de patiënt akkoord gaat, ondertekent hij een document 
van ‘weloverwogen toestemming’, waarin staat dat hij 
goed geïnformeerd is over het onderzoek, het verloop ervan, 
de risico’s en de beperkingen. De biologische, medische en 
klinische opvolging die hij tijdens de klinische proef zal 
genieten, garandeert de grootst mogelijke veiligheid. Geen 
enkele medische meerkost die uit het onderzoek voortvloeit, 
komt ten laste van de patiënt. Elke zieke die zijn akkoord 

Waarom meewerken aan een klinische proef?

Zijn er risico’s?

Quelles questions poser ? 

Een klinische proef gebeurt met akkoord van de patiënten, 
om een nieuwe behandeling of nieuwe medische techniek te 
evalueren. De proef is eerst in een laboratorium uitgewerkt 
en vervolgens op dieren getest. Als de voorlopige resultaten 
overtuigend zijn, kan de nieuwe behandeling aan een 
aantal patiënten worden voorgesteld, om na te gaan of ze 
doel treffend en niet toxisch is, maar ook om te bekijken of 
ze eventueel beter is dan de standaardbehandeling. Het 
spreekt voor zich dat enkel patiënten die dat willen, aan 
klinische proeven deelnemen.

Waarover gaat het precies?

Wie kan aan een klinische proef meewerken?

is begrijpelijk, maar er is geen garantie aangezien deze 
nieuwe behandelingen nog in het evaluatiestadium zitten. 
Maar de patiënten die toegelaten worden tot een klinische 
proef zullen er ongetwijfeld voordeel uithalen op het vlak 
van medische begeleiding. Zij zullen gedurende de volledige 
duur van de proef, en ook na afloop van de behandeling, 
nauwgezet opgevolgd worden. Deze bijzondere aandacht is 
onontbeerlijk om betrouwbare conclusies te kunnen 
trekken uit de klinische proef. 

Hoe verloopt een klinische proef?

De artsen die een klinische proef uitvoeren, volgen een 
bijzonder therapeutisch plan dat ze ‘protocol’ noemen. 
Voor de patiënten die aan een klinische proef deelnemen, 
is het heel belangrijk om het protocol en het doel ervan te 
begrijpen. De behandelende artsen staan klaar om te 
antwoorden op vragen die de patiënten zich stellen.

Meestal worden patiënten bij een klinische proef 
willekeurig in twee groepen verdeeld:

 • een ‘controlegroep’ die de referentiebehandeling krijgt (de 
best mogelijke behandeling die er op dat moment bestaat);

 • een groep ‘nieuwe behandeling’ die het nieuwe product 
krijgt of een combinatie van de referentie behandeling en 
het nieuwe product.

Noch de patiënt, noch de arts weten wie de standaard-
behandeling of de experimentele behandeling krijgt.  
Dit om te vermijden dat een voorkennis of vooroordeel 
de resultaten verkeerdelijk zou kunnen beïnvloeden. 
De verdeling van de patiënten in twee groepen gebeurt 
willekeurig bij lottrekking. Dat is de zoge naamde ‘dubbel-
blinde proef’. Het is pas op het ogenblik van de analyse 
van de resultaten, dat men weet wie welke behandeling 
heeft gekregen.

Nogmaals: de patiënt kan op elk moment beslissen om uit 
een klinische proef te stappen. Hij krijgt dan de standaard   -
behandeling die hij normaal gezien zou voorgesteld krijgen, 
mocht hij niet hebben deelgenomen aan de klinische proef. 
Discriminatie is dus uitgesloten.

heeft gegeven, kan op elk moment zijn toestemming  
intrekken en beslissen om uit de klinische proef te 
stappen. Hij zal dan de standaardbehandeling ontvangen 
die hem zou zijn voorgesteld als hij niet had deelgenomen 
aan de proef. 


