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TRICALS

TRICALS= Treatment Research Initiative to Cure of ALS

Unieke samenwerking patiënten, toponderzoekers en ALS-
stichtingen

15 landen 

Gemeenschappelijk doel:                                                       
 Behandelingen vinden voor ALS, PLS en PSMA
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11 ObservationeelObservationeel  
onderzoekonderzoek

Soorten onderzoek

MedicijnMedicijn  
onderzoek vanuitonderzoek vanuit  
de farmaceutischede farmaceutische

industrieindustrie
22



Verzamelen gegevens ALS patiënten

Vragenlijsten

EMG-onderzoek

MRI-onderzoek

Metabolisme

Biobank
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Observationeel onderzoek
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Medicijn onderzoek over de jaren

Bron; https://clinicaltrials.gov; https://tricals.shinyapps.io/reactive/ (May, 2022)
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Medicijn onderzoek

Zoektocht naar behandeling 

Grote groepen patiënten nodig, wereldwijd

Geblindeerd vs Open label

Specifieke studies voor mutaties
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Patiënten informeren
Diagnose ALS/PLS/PSMA

Beoordeling criteria 

2e gesprek, verzoek tot contact met onderzoeksverpleegkundige

Geen contact, wel verwijzing 
www.TRICALS.org

Contact
onderzoeksverpleegkundige 

Deelname onderzoek
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Deelname aan studie
Bereidheid tot deelname
Voldoen aan criteria van het studieprotocol
Naleven van de regels van het studieprotocol
Melden van bijwerkingen/klachten

Keuringsbezoek
Start medicatie/placebo
Open label fase

Reis- en parkeerkosten vergoeding
Lunch-vergoeding
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Actuele stand

95 deelnemende patiënten 10 open studies
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Waarom Waarom welwel of  of geengeen
deelname aan medicijndeelname aan medicijn

onderzoek?onderzoek?
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Deelname vanuit
patiënt perspectief

"Ik doe niet mee voor mezelf, maar voor
mijn kinderen en kleinkinderen. Tegen de
tijd dat zij groot zijn, moet er een
behandeling zijn. Dat wens ik natuurlijk
voor iedereen die de diagnose krijgt."



Het geeft natuurlijk toch een soort hoop dat er mogelijk een middel is dat de
ziekte vertraagt. Daarnaast vind ik het mooi om op deze manier mijn steentje bij
te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.
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Deelname vanuit patiënt perspectief

Om een medicijn te vinden zijn er
mensen nodig die meedoen.

Deelname aan een medicijnstudie werkt in mijn ogen eigenlijk twee
kanten op. Én je draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, én je
krijgt meer informatie over je eigen gezondheid.
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Vragen over medicijn
onderzoek of
deelname?

TrialALS@umcutrecht.nl
of
www.tricals.org
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