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Geachte heer/mevrouw, 
 
We nodigen u uit om deel te nemen aan een 
onderzoek over de rol van ontsteking bij bipolaire 
stoornissen. In deze brochure vindt u meer informatie 
over dit onderzoek. Lees de brochure aandachtig, de 
informatie kan u helpen om te beslissen of u al dan niet 
wilt deelnemen aan dit onderzoek. U kunt dit zelf 
beslissen. Neem uw tijd om erover na te denken en 
bespreek het gerust met vrienden of familie. Als u 
ervoor kiest om deel te nemen aan dit onderzoek, kunt 
u op een later moment nog steeds beslissen om toch 
niet meer deel te nemen.  
Indien u meer vragen heeft, aarzel niet om iemand van 
ons onderzoeksteam aan te spreken. U vindt de 
gegevens achteraan deze brochure.  
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Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? 
 
Een bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis 
komt vaak voor. In Vlaanderen zouden zo’n 60.000 
mensen eraan lijden. De oorzaken van deze ziekte zijn 
nog grotendeels onbekend wat het moeilijk maakt om 
de ziekte altijd goed te behandelen. Waarschijnlijk is 
het een samenhang van vele factoren. Erfelijke 
factoren en veranderingen in signaalstoffen 
(‘neurotransmitters’) in de hersenen spelen een grote 
rol, daarnaast zijn ook psychische en 
omgevingsfactoren van belang.  
De laatste jaren gaat steeds meer aandacht naar 
ontstekingsprocessen die een mogelijke rol spelen in 
deze ziekte. Bij bloedonderzoek van bipolaire 
patiënten worden vaak subtiel verhoogde 
ontstekingswaarden teruggevonden. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat deze ontstekingsprocessen als 
gevolg kunnen hebben dat de ziekte langer blijft 
aanslepen en de behandeling moeilijker wordt. Hier is 
echter nog veel onduidelijkheid over.  
Met dit onderzoek hopen we beter te begrijpen wat de 
rol is van ontsteking bij bipolaire stoornissen. We 
hopen met de informatie die voortkomt uit deze 
studie, onderzoekers wereldwijd verder te helpen in 
hun zoektocht naar geschiktere behandelingen.  
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Wie voert dit onderzoek uit? 
 
Deze studie wordt geleid door het Collaborative 
Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI), dit is 
de psychiatrische onderzoeksgroep van de Universiteit 
Antwerpen (UA). Deze onderzoeksgroep staat onder 
leiding van Prof. Dr. Bernard Sabbe. Wij werken samen 
met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Broeders Alexianen Boechout. De 
hoofdonderzoeker is Dr. Seline van den Ameele, zij 
werkt bij het CAPRI en wordt betaald vanuit de UA in 
samenwerking met Johnson&Johnson. 
Het onderzoek kreeg een gunstig advies van de 
ethische commissie van het UZA, PZ Duffel en 
Broeders van Liefde.  
 
Wie kan meedoen aan dit onderzoek? 
 
Indien u tussen de 18 en 65 jaar bent én bij u een 
diagnose van bipolaire stoornis type I of II gesteld 
werd én u momenteel klachten heeft van een 
depressieve of hypomane/manische fase kunt u 
meedoen aan dit onderzoek.  
 
Voor u kunt deelnemen zal de arts van ons 
onderzoeksteam u een aantal vragen stellen over uw 
medische voorgeschiedenis. Daarnaast zal hij u 
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lichamelijk onderzoeken om bepaalde ziektes uit te 
sluiten.  
Indien u in aanmerking komt om mee te doen met het 
onderzoek, zullen wij u vragen om een 
toestemmingsformulier te ondertekenen. Hierin staat 
dat u vrijwillig deelneemt aan dit onderzoek en dat u 
op elk moment kan kiezen om te stoppen met uw 
deelname. U krijgt een kopie van dit formulier.  
 
Moet ik deelnemen aan dit onderzoek? 
 
U bent op geen enkele manier verplicht om deel te 
nemen aan dit onderzoek. Uw deelname is volledig 
vrijwillig. U kunt er rustig over nadenken en overleggen 
met vrienden of familie. Indien u beslist om niet mee te 
doen, heeft dit geen enkel gevolg voor u of voor uw 
verdere behandeling. Ook als u beslist om wel mee te 
doen aan het onderzoek, kunt u later nog op elk 
moment stoppen.  
 
Hoe zal het onderzoek er concreet 
uitzien? 
 
Er worden verschillende onderzoeksmomenten 
voorzien over een verloop van 8 maanden:  
 
Bloedafname bij opname 
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Indien u bent opgenomen, heeft u bij opname een 
bloedafname gehad op de afdeling. Als u ervoor kiest 
om deel te nemen aan het onderzoek, zullen deze 
bloedstalen onderzocht worden op 
ontstekingswaarden. Als u niet wenst deel te nemen, 
wordt dit bloedstaal vernietigd. 
 
Eerste contact: kennismaking + screening 
De onderzoeksarts zal u onderzoeken om na te gaan of 
u in goede gezondheid bent en in aanmerking komt 
om deel te nemen aan dit onderzoek. Hij zal u enkele 
vragen stellen over ziektes in het verleden, ziektes in 
de familie, alcohol- en druggebruik. Daarnaast zal de 
onderzoeksarts u ook lichamelijk onderzoeken en een 
bloed- en urinestaal afnemen voor een algemene 
medische screening. Tot slot zullen 4 vragenlijsten 
afgenomen worden om uw stemming te evalueren en 
om een algemene psychiatrische diagnostiek uit te 
voeren.   
Deze onderzoeken zullen in totaal ongeveer 1,5 uur 
duren.  
 
Eerste onderzoeksmoment 
Binnen een paar dagen na de screening zal de 
onderzoeksarts met u afspreken voor een eerste 
onderzoeksmoment. Dan wordt nogmaals een 
bloedstaal afgenomen om uw ontstekingswaarden te 
onderzoeken. We zullen u ook een urinestaal vragen 
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om zeker te zijn dat u geen drugs heeft gebruikt of niet 
zwanger bent. Verder zullen we nogmaals de 
vragenlijsten afnemen om uw stemming na te gaan. Tot 
slot zullen we u vragen om bepaalde computertesten 
uit te voeren om uw aandacht, concentratie en 
bewegingssnelheid te onderzoeken. Deze kunt u op uw 
eigen tempo uitvoeren. Dit onderzoeksmoment zal in 
totaal een anderhalf uur duren.  
 
Volgende 5 onderzoeksmomenten 
We zullen u om de 1 à 2 maand uitnodigen voor een 
volgend onderzoeksmoment. Deze momenten zullen 
allen erg gelijkaardig verlopen. We controleren 
nogmaals de ontstekingswaarden in uw bloed en 
vragen een urinestaal. Daarnaast nemen we telkens de 
vragenlijsten af voor de stemming en zullen we u nog 
tweemaal vragen om de computertaken uit te voeren. 
Deze onderzoeksmomenten zullen telkens 1 à 2 uur 
duren. Na het zesde onderzoeksmoment is het 
onderzoek voor u afgelopen.  
 
Wat moet ik doen? 
 
We vragen u om u te houden aan de afspraken van het 
onderzoek. Dit houdt in dat u tijdens de ganse 
onderzoeksperiode geen drugs of overmatig alcohol 
gebruikt en dat u wijzigingen van medicatie meldt aan 
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de onderzoeksarts. Ook als u zwanger bent, kunt u niet 
deelnemen aan dit onderzoek.  
Het is belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt, 
anders zijn de resultaten van het onderzoek niet 
betrouwbaar. Indien we merken dat u zich niet aan de 
afspraken houdt, kan de onderzoeksarts beslissen dat 
u niet meer kunt meedoen aan het onderzoek.  
 
Wat zijn de mogelijke voordelen? 
 
Met uw deelname helpt u mee aan belangrijk 
wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar beter 
begrip van het ontstaan van bipolaire stoornissen en 
het zoeken naar nieuwe behandelingen. Hiermee helpt 
u patiënten wereldwijd.  
 
Wat zijn de mogelijke nadelen en risico’s? 
 
De artsen en onderzoekers die aan dit onderzoek 
meewerken hebben uitgebreide ervaring met klinisch 
onderzoek. Alle procedures en testen die tijdens dit 
onderzoek gebeuren, zijn in het verleden al 
verschillende malen uitgevoerd. Gebaseerd op deze 
jarenlange ervaring, vertrouwen wij erop dat dit 
onderzoek geen schadelijke gevolgen zal hebben voor 
het welzijn van de deelnemers. Ook verwijzen we 
hierbij naar art29§1 van de wet inzake experimenten 
op de menselijke persoon waarin vermeld staat dat de 
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opdrachtgever van het onderzoek, zelfs foutloos, 
aansprakelijk is voor de schade die de deelnemer en/of 
zijn rechthebbenden opliepen en die een rechtstreeks 
dan wel indirect verband met de proeven vertoont. 
 
Het is wel mogelijk dat u sommige vragen bij de 
vragenlijsten moeilijk of te persoonlijk vindt of dat de 
testdagen belastend zullen zijn.  
 
De bloedafnames zullen gebeuren door medisch 
personeel. Zoals bij elke bloedafname, kan de prik 
even pijnlijk zijn, in sommige gevallen houdt u er 
gedurende enkele dagen een blauwe plek aan over.  
 
Wij zullen tijdens de screening uw bloed en urine 
controleren om uw algemene gezondheid te 
beoordelen. In uitzonderlijke gevallen kunnen hierbij 
nieuwe bevindingen opduiken betreffende uw 
gezondheid. In het belang van uw gezondheid, zal de 
onderzoeksarts in deze gevallen u en uw afdelingsarts 
persoonlijk inlichten. Als u hierover niet geïnformeerd 
wilt worden, kunt u niet aan dit onderzoek deelnemen.  
 
Word ik vergoed voor mijn deelname? 
 
U krijgt een onkostenvergoeding die als volgt werd 
vastgesteld: 
 Enkel screening: 25 euro 
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 Volledig onderzoekstraject: 205 euro 
 
Wat gebeurt er als ik beslis om te 
stoppen met mijn deelname? 
 
Uw deelname is volledig vrijwillig en u kunt op elk 
moment om een willekeurige reden beslissen om niet 
meer deel te nemen. In dat geval neemt u contact op 
met het onderzoeksteam. U kunt dan kiezen of uw 
resultaten toch nog gebruikt worden voor het 
onderzoek of vernietigd worden. 
De onderzoeksarts kan ook op elk moment beslissen 
dat u niet meer kunt deelnemen aan het onderzoek. Dit 
kan gebeuren omwille van volgende redenen: 
-‐ uw lichamelijke toestand of medicatie-wijzigingen 

laten niet toe dat u verder nog deelneemt aan de 
studie 

-‐ een verdere deelname aan de studie kan uw 
gezondheid in gevaar kan brengen 

-‐ u houdt zich niet aan de regels van de studie 
-‐ de studie wordt stopgezet 

 
Is mijn deelname anoniem? 
 
De gegevens die zullen verzameld worden blijven 
volledig geheim. Uw naam en gegevens zullen 
gecodeerd worden. Enkel deze code wordt doorheen 
het verdere onderzoek gebruikt. Uw naam zelf wordt 
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nooit gebruikt. Medewerkers buiten het 
onderzoeksteam kunnen deze code nooit verbinden 
met uw persoon. 
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
 
De onderzoeker bewaart uw gegevens en gebruikt 
deze alleen voor het onderzoek. Uw persoonlijke 
gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en u 
heeft ten allen tijde het recht deze persoonlijke 
gegevens in te zien en te verbeteren. Uw gegevens 
moeten na het onderzoek nog een tijd bewaard blijven. 
Wanneer dit niet meer nodig is, worden deze 
resultaten vernietigd. Tot de bloedstalen geanalyseerd 
worden, worden ze bewaard in het labo Medische 
Biochemie van de UA.  
U kunt ook toestemming geven voor gebruik van uw 
gegevens voor vervolgonderzoek. De onderzoeker 
bewaart dan uw gegevens. Als uw gegevens zullen 
gebruikt worden voor een vervolgonderzoek, vraagt 
de onderzoeker u sowieso eerst opnieuw om 
toestemming.  
 
Wat gebeurt er met de resultaten van het 
onderzoek? 
 
We plannen de resultaten van het onderzoek na het 
afronden van het onderzoek (begin 2017) te publiceren 
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in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast zullen de 
resultaten gepresenteerd worden op nationale en 
internationale congressen. We kunnen de resultaten 
ook beschikbaar maken aan geïnteresseerde 
deelnemers. 
 
Wie kan ik contacteren met vragen of een 
probleem? 
 
U kunt met elke vraag of probleem terecht bij de 
onderzoeksartsen Dr. Seline van den Ameele en Prof. 
Dr. Manuel Morrens of bij iemand van het 
onderzoeksteam. 
 
Contactgegevens: 
Mail: research.duffel@uantwerpen.be  
Telefonisch (van 9-17u op weekdagen): 015/30.40.28 of 
03/265.24.17 
 
 
Bedankt voor uw interesse! 
 
Het CAPRI-onderzoeksteam 
 

 


