
 

 

Zeldzame ziekten vragen slimme aanpak 
 
Het UMC Utrecht start in samenwerking met partners in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje 
en Groot-Brittannië een onderzoeksproject dat klinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen en 
behandelingen voor zeldzame ziekten efficiënter en effectiever moet maken. De hoop is dat 
daardoor onderzoek naar nieuwe medicijnen voor deze zeldzame aandoeningen gestimuleerd 
wordt. Het project is Asterix gedoopt: sterker bewijs uit studies in kleine populaties. 
 
Investeren in de patiënt 
Het onderzoeksproject is er op gericht om nieuwe analysemethoden te ontwikkelen, en maakt 
gebruik van resultaten van bestaande klinische studies van de deelnemende academische 
ziekenhuizen uit de verschillende landen. Uniek in dit project is dat patiënten ook direct worden 
betrokken bij het onderzoeksproces en hun inbreng meegewogen wordt in opzet en analyse van 
studies. “Uiteindelijk willen we bestaande regelgeving aanpassen naar aanleiding van dit onderzoek. 
Op deze manier zou het interessanter moeten worden voor farmaceutische bedrijven om in nieuwe 
medicatie te investeren en daarmee is uiteindelijk de patiënt geholpen”, aldus projectcoördinator 
prof. Kit Roes van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde 
van het UMC Utrecht.  
 
Subsidie van de Europese Unie 
Om betrouwbare uitspraken over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen te kunnen 
doen zijn tijdens de ontwikkelingsfase normaal gesproken grote aantallen patiënten nodig. Bij 
onderzoek naar geneesmiddelen voor behandeling van zeldzame ziekten zijn grote aantallen 
patiënten meestal niet haalbaar. Hierdoor wordt een onderzoekstraject lang, onzeker en daarmee 
ook erg duur. Voor farmaceutische bedrijven is een investering dan te riskant in verhouding tot het 
rendement. Het klinische onderzoek naar de behandeling van zeldzame ziekten moet dus anders 
opgezet en geanalyseerd worden, zodat met kleinere aantallen patiënten toch de werkzaamheid en 
veiligheid van geneesmiddelen gewaarborgd kan worden. De EU ziet deze ontwikkeling als een 
belangrijke prioriteit voor onderzoek: voor deze ontwikkeling van innovatieve methodologie voor 
klinisch onderzoek wordt een subsidie van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Consortium partners 
UMC Utrecht, AMC Amsterdam, Medische Universiteit van Hannover, Medische Universiteit van 
Wenen, Universiteit van Barcelona, de patiëntenorganisatie VSOP en de koepel van statistici in de 
farmaceutische industrie (PSI/EFSPI) zullen de komende jaren binnen het ASTERIX project nieuwe 
methoden ontwikkelen waardoor onderzoek naar geneesmiddelen voor zeldzame ziekten sneller en 
doelmatiger zal kunnen worden uitgevoerd. 
 
Effectiever en goedkoper, met gegarandeerde kwaliteit 
Kit Roes zegt hierover: “Het is erg belangrijk dat dit onderzoek wordt gedaan, want bij al deze ‘kleine’ 
ziekten gaat het bij elkaar opgeteld nog steeds om 30 miljoen patiënten in totaal in Europa. Zeldzame 
ziekten vragen een slimmere aanpak. In dit onderzoeksproject gaan we daarom kijken of er een 
betere methodologie ontwikkeld kan worden om zo het onderzoek naar de effectiviteit van 
medicijnen te kunnen versnellen. We willen instrumenten ontwikkelen waarmee onderzoek 
effectiever en goedkoper kan worden uitgevoerd, terwijl de kwaliteit van het onderzoek 
gegarandeerd blijft.” 
 


