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TRICALS database bevat data van meer dan 500 

patiënten! 

 

Sinds de zomer van 2014 hebben meer dan 500 patiënten met 

ALS, PLS of PSMA zich geregistreerd bij TRICALS. Veel van onze 

patiënten zijn zeer actief en uploaden enkele keren per jaar hun 

data via online vragenlijsten naar het ziekteverloop.  

 

Heel erg veel dank hiervoor! 

 

Dankzij deze actieve inzet hebben we een succesvol platform 

kunnen opzetten om patiënten met ALS, PLS en PSMA te 

verenigen met de farmaceutische industrie en academische 

centra.  

 

In dit artikel laten we zien wat het nut is om data van patiënten te verzamelen en hoe dit kan 

leiden tot verbetering van medicijnstudies.  

 

Welke data wordt er gebruikt? 

Patiënten die zich aanmelden voor TRICALS  worden gevraagd om zowel medische gegevens 

(bijv. diagnose en medicatiegebruik) en de ALSFRS-R in te vullen. De ALSFRS-R is een 

meetinstrument om de klachten en lichamelijke conditie van een patiënt in kaart te brengen. 

Voor het verbeteren van patiëntgebonden onderzoek en toekomstige medicijnstudies gebruiken 

we zowel de ALSFRS-R scores als de medische gegevens. Het herhaaldelijk meten van de 

ALSFRS-R geeft ons inzicht hoe ALS zich ontwikkeld over de tijd en welke factoren mogelijk van 

invloed zijn. Deze herhaalde metingen zijn vrij uniek en zijn vaak enkel beschikbaar in dure en 

lange medicijnstudies. Recent hebben wij de ALSFRS-R verbeterd zodat de scores nog beter 

overeenkomen met de scores geven door een arts of onderzoeksverpleegkundige. 

 

Wat is de kracht van TRICALS? 

De kracht van TRICALS komt voort uit het 

herhaaldelijk in kaart brengen van patiënten 

met ALS, PLS en PMA. Hierdoor krijgen wij een 

uniek inzicht in het verloop van ALS over de 

tijd.  

 

Wat gebeurt er met mijn 3-maandelijkse 

ALSFRS-R score? 

In figuur 1 zijn alle patiënten in de TRICALS 

database afgebeeld over de tijd. Het is duidelijk 

dat er veel verschillen zijn tussen patiënten: de 

TRICALS patiënten in de Benelux 

Figuur 1: ziekte verloop per patiënt over de tijd. Elke lijn is 1 patiënt. 
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ene lijn loopt minder stijl dan de ander. Deze grote verschillen worden ook gezien in 

medicijnstudies. Het is daarom lastig om betrouwbaar aan te tonen dat een medicijn beter werkt 

dan een placebo (“nep-pil”). De uiteenlopende verschillen hebben namelijk grote gevolgen voor 

een medicijnstudie. Medicijnstudies moeten hierdoor meer mensen opnemen (includeren) en de 

studieduur van hun studie verlengen. Met TRICALS data kunnen we medicijnstudies op twee 

fronten verbeteren, welke we 

hieronder kort toelichten.  

 

Voorspellen van ziekte beloop 

In figuur 2 is een voorbeeld van 

hoe de ALSFRS-R score van een 

ALS-patiënt verloopt over de tijd 

(de zwarte lijn). Met een wiskundig 

model schatten wij de lijn die het 

beste het ziekteverloop weergeeft 

(de rode stippellijn). Met deze lijn, 

kunnen we ook schattingen geven 

voor het ziekteverloop in de 

toekomst. Als een patiënt op een 

gegeven moment wordt opgenomen 

in een trial (de zwarte stippellijn), 

kunnen we snel bepalen of de 

voorspelde lijn afwijkt met wat we 

waarnemen tijdens de medicijnstudie (de blauwe lijn). Hierdoor kunnen we de tijdsduur van een 

trial verkorten en meer bewijskracht leveren over de werkzaamheid van een nieuw medicijn.   

 

Vergelijken van patiënten  

We kunnen ook wiskundige modellen 

toepassen op de scores van twee of 

meer patiënten tegelijkertijd. Met deze 

schattingen kunnen we niet alleen 

patiënten onderling vergelijken, maar 

we kunnen ook kijken of er factoren 

zijn (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of 

omgeving) die invloed hebben op het 

ziekteverloop. Bovendien, door het 

maken van algoritmes kunnen we 

soortgelijke patiënten selecteren voor 

medicijn studies (figuur 3). Door het 

selecteren van patiënten met allemaal 

hetzelfde ziekteverloop wordt het voor 

toekomstige medicijnstudies veel 

makkelijker om de werking van een 

medicijn aan te tonen. Niet alleen kan 

Figuur 2: Het verloop van de ALSFRS-R score voor 1 patiënt. De zwarte stippel 

lijn is het moment waarop de patiënt wordt opgenomen in een medicijn studie. 

De zwarte en blauwe lijn zijn de observaties voor en tijdens de medicijnstudie. 

De rode stippellijn is de verwachte ziekte achteruitgang.  

Figuur 3: algoritme om soortgelijke patiënten te selecteren. Dit zijn 50 patiënten 

die allemaal dezelfde verwachte achteruitgang hebben over de tijd. In vergelijk met 

figuur 1, zou een effect van een medicijn in de groep van figuur 3 veel makkelijker 

aantoonbaar zijn.  
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de studieduur worden ingekort, ook de hoeveelheid benodigde patiënten kan worden 

verminderd.  

 

Toekomstige ontwikkelingen bij TRICALS 

De ontwikkeling van medicijnstudies staat nooit stil en de studieopzet hiervan wordt continu 

doorontwikkeld. Met de opkomst van het internet wordt het vervolgen (of monitoren) van 

patiënten thuis steeds realistischer. Mogelijk dat medicijnstudies in de toekomst wellicht niet 

enkel meer plaats vinden in het ziekenhuis, maar vaker naar de patiënt thuis gebracht worden. 

Zeker voor patiënten met ALS zou dit veel voordelen met zich meebrengen. Er zitten echter nog 

een hoop haken en ogen aan om de kwaliteit van “internet-trials” te kunnen waarborgen. Bij 

TRICALS zijn we bezig met het in kaart brengen van de problemen en onderzoeken we hoe een 

internet-trial via TRICALS uitgevoerd kan worden met betrouwbare resultaten. Hiervoor blijven 

we gebruik maken van de TRICALS database en blijven uw scores hard nodig! 

 

Voor vragen, opmerkingen of aanvullende informatie naar aanleiding van dit artikel kunt u 

contact opnemen met R.P.A. van Eijk, arts-onderzoeker TRICALS via info@tricals.org.  

 


