
ALS UW HUID TEER IS, VORMT 
WONDBEHANDELING ALTIJD EEN 

UITDAGING.

Als u of uw kind epidermolysis bullosa (EB) heeft, dan 

verzoeken wij u om na te denken over deelname aan 

het EASE-onderzoek waarin een nieuwe medicatie voor 

wondverzorging getest wordt.

Voor meer  
informatie over het  

EASE-onderzoek kunt 
u contact opnemen 

met: 
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OVER KLINISCHE 
ONDERZOEKEN
Farmaceutische bedrijven maken gebruik van 
klinische onderzoeken zoals het EASE-onderzoek, 
om meer te weten te komen over experimentele 
geneesmiddelen voordat ze beschikbaar gesteld 
worden aan het publiek. De resultaten van dit 
onderzoek zullen meer informatie opleveren over 
de experimentele medicatie en de werkzaamheid 
daarvan bij wondgenezing. Door deel te nemen 
aan het EASE-onderzoek zult u of uw kind een 
belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek 
naar de behandeling van wonden door EB.



Maar zelfs met behandeling en bescherming 

ervaart u of uw kind jeuk en pijn, en moet het 

verband regelmatig verwisseld worden. 

Om de invloed te beperken die EB heeft op uw 

kwaliteit van leven of die van uw kind, moeten 

er behandelopties ontwikkeld worden die het 

wondgenezingsproces helpen versnellen. In 

het EASE klinische onderzoek willen artsen 

de veiligheid en werkzaamheid bestuderen 

van een experimentele gelmedicatie 

die Oleogel-S10 genoemd wordt, als het 

aangebracht wordt op wonden die door EB 

veroorzaakt worden. Ze willen bepalen of de 

experimentele medicatie de wondgenezing 

kan helpen versnellen en de wondbehandeling 

kan verbeteren. Ze willen het ook vergelijken 

met een gel die eruitziet als de experimentele 

medicatie, maar geen actieve  

bestanddelen bevat.

ALS ER WEER EEN BLAAR DOOR 
EPIDERMOLYSIS BULLOSA 
(EB) ONTSTAAT, DAN IS HET 
BELANGRIJK DAT DE WOND 
BEHANDELD EN BESCHERMD 
WORDT ZODAT DEZE KAN 
BEGINNEN TE GENEZEN. 

De experimentele medicatie is een nieuwe geneesmiddelkandidaat 
die in diverse klinische onderzoeken geëvalueerd werd en heeft 
laten zien dat het wondgenezing versnelt. Het werd in de Europese 
Unie goedgekeurd onder de handelsnaam Episalvan® voor de 
behandeling van oppervlakkige wonden bij volwassenen. Omdat het 
niet goedgekeurd is voor de behandeling van wonden die door EB 
veroorzaakt worden, moet het verder onderzocht worden om meer 
informatie te krijgen over de werkzaamheid voor EB en de veiligheid 
bij langdurig gebruik. 

De resultaten van dit onderzoek zullen meer informatie opleveren 
over of de experimentele medicatie op een dag gebruikt kan 
worden om het genezen van aan EB gerelateerde wonden te 
versnellen. Als dat het geval is, dan zou de totale levenskwaliteit van 
patiënten met EB kunnen verbeteren.

WIE KOMT ER IN AANMERKING  
VOOR DEELNAME AAN HET  
EASE-ONDERZOEK?
Om voor deelname aan dit onderzoek in aanmerking te komen, 
moet u of uw kind:

• 4 jaar of ouder zijn,

• gediagnosticeerd zijn met EB, en

• een ‘doelwond’ door EB hebben.

Alle aan het onderzoek gerelateerde bezoeken, testen en medicaties 
kosten u niets. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor aan 
het onderzoek gerelateerde reiskosten.

WAT GEBEURT ER TIJDENS HET  
EASE-ONDERZOEK?
Patiënten die voor deelname in aanmerking komen, zullen 
willekeurig (zoals bij het opgooien van een munt) ingedeeld 
worden om de experimentele medicatie of de gel zonder actieve 
bestanddelen te krijgen. Er is een kans van 50% dat de deelnemer 
de experimentele medicatie of de inactieve gel krijgt. 

U of uw kind, de onderzoeksartsen noch de 
onderzoeksmedewerkers zullen weten wie welke 
onderzoeksmedicatie krijgt. Dit is om te voorkomen dat meningen 
over de twee onderzoeksmedicaties invloed hebben op de 
resultaten van het onderzoek.

Gedurende de eerste drie maanden van het onderzoek zult u de u 
toegewezen onderzoeksmedicatie ten minste om de vier dagen op 
de wond aanbrengen en het verband verwisselen. Na drie maanden 
zullen alle patiënten de experimentele medicatie krijgen om dat de 
volgende twee jaar te gebruiken. 

Bovendien zult u of uw kind tien keer moeten terugkomen naar 
het onderzoekscentrum, en is er één extra, flexibel bezoek aan 
het onderzoekscentrum of bij u thuis. Tijdens de bezoeken aan 
het onderzoekscentrum zullen de onderzoeksarts en diens 
medewerkers verschillende tests en beoordelingen uitvoeren om de 
gezondheid en vooruitgang van u of uw kind te evalueren.

WAT ZIJN DE RISICO’S EN 
VOORDELEN MET BETREKKING  
TOT HET EASE-ONDERZOEK?
Net als bij elk ander klinisch onderzoek kunt u of kan uw kind 
enige voordelen halen uit de deelname aan het onderzoek, maar 
dit kan niet gegarandeerd worden. Hoewel de experimentele 
medicatie in eerdere onderzoeken goed verdragen werd, is 
het mogelijk dat u of uw kind een bijwerking ervaart. Sommige 
van de vaak voorkomende bijwerkingen van de experimentele 
medicatie bestaan uit huidpijn en jeuk, evenals vocht uit de wond, 
verslechterde wondgenezing of ontsteking.

Gedurende het gehele onderzoek zult u of uw kind nauwkeurig 
gecontroleerd worden. De onderzoekers moesten voor dit 
onderzoek een protocol opstellen. Dat is een plan waarin alle 
onderzoeksprocedures gedetailleerd uitgelegd worden. Een 
onafhankelijke beoordelingsraad die verantwoordelijk is voor de 
veiligheid van de deelnemers aan het onderzoek, heeft dit protocol 
goedgekeurd en eist dat het nauwgezet gevolgd wordt.


