
conect4children

Betere medicijnen voor baby’s, kinderen en jongeren 
door een Europees netwerk voor klinisch onderzoek



Het conect4children 
project (c4c)
is een Europees project dat helpt bij 
de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en
therapieën voor kinderen van alle leeftijden.

In het project werken 35 academische 
en 10 industriële partners (farmaceutische
bedrijven) samen om een Europees netwerk 
op te richten dat helpt bij klinisch onderzoek 
in Europa. Dit zorgt voor veilige en werkzame 
behandelingen voor kinderen op hun maat.



Als patiënt, ouder/verzorger of patiëntvertegenwoordiger, weet je 
het best hoe het is om met een bepaalde ziekte of aandoening te leven. 
Het delen van jouw kennis is belangrijk om klinisch onderzoek te 
verbeteren.

c4c zorgt ervoor dat patiënten, ouders en verzorgers een actieve rol hebben 
in het ontwerpen van klinische onderzoeken voor kinderen en jongeren. 

Sluit je aan bij onze groep van deskundigen en maak klinische 
onderzoeken geschikt en aanvaardbaar voor patiënten die eraan mee
gaan doen.

c4c geeft jou een stem

· Help onderzoekers om de gevolgen van ziekte beter te begrijpen of 
medische noden te herkennen

· Geef commentaar op de opzet van het protocol voor het klinisch onderzoek

· Help om informatiemateriaal voor jonge patiënten in klinische 
onderzoeken te maken

· Help om de samenvatting van een onderzoek voor patiënten 
en het algemeen publiek te verbeteren

Hoe kun je helpen?



This project has received funding from the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under grant agreement No 777389.
The Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA.

Sluit je aan bij onze 
groep van deskundigen 
en draag jouw steentje bij!
Als je een jonge patiënt bent (ouder dan 18 jaar), een ouder, verzorger, patiëntver-
tegenwoordiger of medewerker van een patiëntenorganisatie, dan kun je helpen!

Schrijf je in via de link hieronder en het c4c team neemt contact met je op. 
Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan interviews, focusgroepen, online 
onderzoeken, online bijeenkomsten of bijeenkomsten in het echt met andere 
lotgenoten en onderzoekers.

Samen kunnen we klinische onderzoeken verbeteren en aan een wereld bouwen 
met betere medicijnen voor baby’s, kinderen en jongeren!

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

MEER INFORMATIE SCHRIJF JE IN


