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06 april 2022 
 

Beste vrijwilliger, 

 

In september 2021 startte in het Centrum Klinische Farmacologie een PET studie met een nieuw 
geneesmiddel ter behandeling van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. In deze studie wordt ook 
een onderzoekstof gebruikt die werd ontwikkeld als tracer. Een tracer is een radioactief gemerkte stof die in 
zeer kleine hoeveelheden intraveneus wordt toegediend. Deze speurstof bindt aan specifieke zones in het 
lichaam die zichtbaar worden door middel van een Positron Emissie Tomografie (PET-scan). 

Deze studie omvat 3 delen. U wordt gevraagd om deel te nemen aan het derde deel. Het doel van deel 3 is 
om de binding van het geneesmiddel aan specifieke bindingsplaatsen in de hersenen na te gaan door 
Positron Emissie Tomografie (PET-scan) met gebruik van 1 tracer (18F)T-401.    

Deze studie wordt opgezet in samenwerking met het Departement Nucleaire Geneeskunde onder leiding 
van Prof. Van Laere. 

  

We zoeken momenteel 2 vrijwilligers en 1 reservepersoon voor deel 3. 

 

1. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 

 U bent een gezonde man of vrouw tussen 18-55 jaar oud. 

 Als vrouw dient u of reeds 24 maanden postmenopauzaal te zijn, in welk geval er op de dienst een 
bloedtest (FSH) wordt uitgevoerd om dit te bevestigen, dient u gesteriliseerd te zijn (d.m.v. het 
afbinden van de eileiders (tubaligatie) of het verwijderen van de eierstokken en/of de baarmoeder) 
of dient uw partner permanent gesteriliseerd te zijn. In het geval van sterilisatie zou u ons hier 
documentatie (bv. brief van de huisarts of specialist) van moeten bezorgen.  

 Uw Body Mass Index (BMI) ligt tussen 18 kg/m² en 33 kg/m2  

-   [formule BMI = gewicht (kg) / lengte (m)²] 

 U bent in goede lichamelijke en mentale gezondheid en heeft geen belangrijke medische (waaronder 
psychiatrische) voorgeschiedenis. 

 U mag 4 weken vóór het vooronderzoek geen bloed gegeven hebben, een operatie ondergaan 
hebben of recent deelgenomen hebben aan een andere klinische studie. 

 U rookt niet, gebruikt geen nicotine houdende producten (bv. nicotinepleisters en elektronische 
sigaret) of u bent meer dan een maand geleden gestopt met roken. 

 U mag geen drugs gebruiken (inclusief cannabis en recreationeel gebruik) en u mag geen recente 

geschiedenis (binnen de laatste 2 jaar) hebben van drugs- en/of alcoholmisbruik. 

 U mag géén zware fysieke inspanningen (o.a. contactsporten zoals voetbal, fitness, enz.) doen 
vanaf 48 uur voor dosering t.e.m. met het einde van de studie. 

 U neemt geen medicatie (op voorschrift of vrij verkrijgbaar), voedingssupplementen en/of 
kruidengeneesmiddelen waarvan het gebruik niet kan worden stopgezet vanaf het vooronderzoek 
en gedurende de ganse studie. 

 U hebt de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan een PET studie (> 1 mSv ioniserende 
straling). 
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2. Wat wordt er van u verwacht? 
 

De studie bestaat uit 2 vooronderzoeken, 1 studieperiode van 16 dagen met 12 overnachtingen en 2 

ambulante opvolgingsbezoeken. 

 

Vooronderzoek 1 

 

Een aantal weken voor de start van de studie is er een algemeen medisch onderzoek om na te gaan of u in 
aanmerking komt voor deelname aan de studie. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 uur.  

Tijdens dit vooronderzoek zal men nagaan of u in algemene goede gezondheid bent. Men zal daarvoor uw 
medische voorgeschiedenis overlopen en o.a. een elektrocardiogram (ECG) nemen en uw bloeddruk meten. 
Er zal ook bloed en urine worden gecollecteerd dat naar het laboratorium wordt gestuurd ter controle. Uw 
urine zal ook getest worden op het gebruik van drugs en niet toegelaten geneesmiddelen (bv slaap- en 
kalmeermiddelen) en er wordt een alcohol ademtest gedaan.   

Zorg dus dat u nuchter bent (= vanaf middernacht niet meer eten, enkel water drinken is toegelaten) voor dit 
vooronderzoek en een plasje kunt doen.  

 

Vooronderzoek 2 

 

Het tweede vooronderzoek bestaat uit een MRI van de hersenen om de structuren van de hersenen af te 
beelden. Dit onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.  

 

Studieperiode 

 

Als u slaagt voor de screeningtests en wordt uitgenodigd om uw deelname aan de studie voort te zetten, zal 

u eerst een afspraak krijgen in de screeningsstraat van UZ Leuven, campus Gasthuisberg voor een COVID-

19 PCR test. Deze vindt 1 of 2 dagen plaats voor de eigenlijke start van de studie. Indien deze negatief is, 

komt u op dag -1 (zie onderstaande tabel voor data) om 9u naar het studiecentrum NUCHTER voor de 

scansessie. U zal bepaalde tests, onderzoeken en procedures ondergaan om te kijken of u nog aan de studie 

kunt deelnemen. Daarna wordt u naar het PET centrum gebracht. Hier wordt eerst een arteriële katheter in 

de pols geplaatst door een getraind anesthesist. Deze katheter wordt verwijderd na de scan. De studiearts 

zal u meer informatie over deze procedure geven tijdens de skype uitleg voor het vooronderzoek. Nadat de 

arteriële katheter geplaatst is, volgt er een baseline PET-MRI scan met 1 tracer die in totaal ongeveer 90 

minuten zal duren. U blijft in het centrum 12 dagen overnachten.  

U zal iedere dag (dag 1 tot 8) uw toegewezen dosis CC-97489 op nuchtere maag toegediend krijgen.  Verder 

zullen elke dag parameters, geregeld bloedafnames en ECG’s genomen worden. Op dag 8 zal u terug naar 

het PET centrum gebracht worden voor een tweede PET-MRI scan die ongeveer 90 minuten duurt. Voor 

deze scan zal er ook weer een arteriële katheter in uw pols geplaatst worden.  

Van dag 9 tot 12 blijft u in het centrum ter opvolging, op dag 12 in de voormiddag gebeuren er nog enkele 

onderzoeken waarna u het centrum kan verlaten.  

Op dag 13 en 15 komt u in de voormiddag terug (uur wordt doorgegeven op dag 12) naar het centrum voor 

een bloedafname, ECG en bloeddrukmeting.  

Tijdens uw verblijf op het centrum worden er maaltijden voorzien. U mag zelf geen voedingswaren, snoep of 
drank meebrengen.  

 

Na-onderzoek 

Op dag 22 wordt u telefonisch gecontacteerd als laatste opvolging. Hierna is de studie volledig afgelopen 
voor u.  
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3. Wanneer vindt deze studie plaats? 

In onderstaande tabel zijn de data van de studie weergegeven: 

 

 
Deel 1 

 Vrijwilliger 1 en 2 

Skype meeting: : Wij nodigen u uit om in te bellen voor een Teams 
online meeting waarbij onze onderzoeksarts uitleg 
geeft over de studie. Deze info vindt u ook terug in 
de geïnformeerde toestemming. Op deze manier 
kan u nagaan of u geïnteresseerd en geschikt bent 
om deel te nemen aan deze studie (in- en 
exclusiecriteria worden overlopen).  

Vooronderzoek 1 tussen 8u30-12u (uur wordt nog afgesproken via 
telefoon/mail (duur ± 1u30) 

Vooronderzoek 2 
(MRI) 

Datum en tijd af te spreken op vooronderzoek 1 

Of aansluitend met vooronderzoek 1 

Covid-19 test 
(PCR) 

Zo 1 of ma 2 mei 2022 in de screeningsstraat van 
UZ Leuven, Gasthuisberg. Afspraak wordt gemaakt 

na de vooronderzoeken. 

DAG -1 

 

Di 3 mei aanmelden rond 9u (nuchter) en u verblijft 
in het centrum tot zon 15 mei 2022 ’s ochtends.  

DAG 13 

 

Ma 16 mei 2022 Afspraak in voormiddag (nuchter). 
Uur wordt afgesproken tijdens de studie. 

(duur ± 30 min) 

DAG 15 

 

Woe 18 mei 2022 Afspraak in voormiddag 
(nuchter). Uur wordt afgesproken tijdens de studie. 

(duur ± 30 min) 

DAG 22 (+/- 1 
dag) 

Woe 25 mei 2022. Kort telefoongesprek ter 
opvolging van klachten.  

 

 

Bij de start van de studie worden er reservepersonen voorzien voor het geval iemand door onvoorziene 

omstandigheden plots niet kan deelnemen. De reservepersoon moet zich eveneens op de ochtend van dag 

-1  in het centrum aanmelden om 9u. Als de reservepersoon niet moet worden ingeschakeld, mag deze 

persoon rond 14u00 het centrum verlaten op dag -1.  

Opgelet: De reservepersoon moet er rekening mee houden dat er, zo nodig, verwacht wordt dat hij aan de 

hele studie kan deelnemen. De reservepersoon wordt door ons bepaald naargelang de volgorde van 

inschrijvingen en zodoende kan men zich dus niet kandidaat stellen als reservepersoon. 
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4. Word je vergoed voor deelname aan een vooronderzoek? 

1. Je voldoet aan alle inclusie en exclusie criteria van de studie:  

  

Indien je voldoet aan alle criteria én je neemt deel aan de studie, dan is er in de totale vergoeding van de 

studie een bedrag van €100 voorzien voor het vooronderzoek.  

Indien je voldoet aan alle criteria én je bent reservepersoon, dan is er in de reservevergoeding een bedrag 

van €100 voorzien voor het vooronderzoek.   

  

Indien je aan alle criteria voldoet maar niet geselecteerd bent om aan de studie deel te nemen of 

reservepersoon te zijn (bv. omdat er te veel vrijwilligers zijn), dan heb je recht op een vergoeding van €100 

én krijg je voorrang bij een volgende studie waaraan je wenst deel te nemen.  

Indien je aan alle criteria voldoet maar zelf beslist om niet deel te nemen aan de studie, dan vervalt het recht 

op een vergoeding.  

  

2. Je voldoet niet aan alle inclusie en exclusie criteria van de studie:   

  

Indien je niet voldoet aan alle criteria, en bijgevolg niet aan de studie mag deelnemen, dan ontvang je geen 

vergoeding voor het vooronderzoek. Het vooronderzoek kan dan beschouwd worden als een gratis klinische 

check-up.  Echter, indien het vooronderzoek uit meerdere vooraf geplande bezoeken bestaat en de exclusie 

pas duidelijk wordt na het 2de of 3de bezoek, dan wordt een gepaste vergoeding voorzien in functie van het 

aantal bezoeken dat afgelegd werd.  

 

5. Word je vergoed bij deelname aan de studie? 
 

De totale vergoeding bedraagt 3640 Euro, waarvan 117 Euro voor vervoersonkosten en parking. De 
vergoeding voor de reservepersonen bedraagt 450 Euro.  

Indien je geïnteresseerd bent, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen. We geven er de 
voorkeur aan dat u zich per e-mail inschrijft met vermelding van uw GSM- of telefoonnummer en voorkeur 
uur van screening en datum van de scandag. 

 

 

 
Centrum Klinische Farmacologie 
TEL. +32 16 34 20 20 
ckf@uzleuven.be  
 
 
 
 


