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Klinische Farmacie 
 

Geneesmiddelenonderzoek 
 

Informatie geneesmiddelenonderzoek (trial) 
 
Inleiding 
Binnenkort gaat u deelnemen aan een geneesmiddelenonderzoek een zogeheten 
‘trial'.  
 
Geneesmiddelenonderzoek wordt uitgevoerd door artsen die verbonden zijn aan 
VieCuri Medisch Centrum. Soms is hierbij ook een academisch ziekenhuis 
betrokken. Het onderzoek kan ook in samenwerking met een fabrikant van 
geneesmiddelen worden uitgevoerd. 
 
Procedure 
Voordat het onderzoek mag worden uitgevoerd, is het beoordeeld door een Medisch 
Ethische Toetsings Commissie. Tevens is toestemming nodig van de Raad van 
Bestuur van VieCuri Medisch Centrum. De Raad van Bestuur baseert haar besluit op 
het advies van de Commissie Experimenteel onderzoek op Mensen (CEM), die het 
onderzoek grondig heeft bestudeerd en op basis daarvan beslist heeft of het 
onderzoek binnen VieCuri Medisch Centrum kan worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek 
Uw arts heeft u ingelicht over de reden, de opzet en de gevolgen van deelname aan 
dit specifieke onderzoek. U heeft de brochure Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 
ontvangen. 
Op basis hiervan heeft u besloten om aan dit onderzoek deel te nemen. U heeft 
hiervoor schriftelijk toestemming middels het zogeheten ‘informed-consent’ formulier. 
 
Levering geneesmiddelen 
De geneesmiddelen die u gaat gebruiken in dit onderzoek, worden geleverd via de 
ziekenhuisapotheek. 
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Voorbereiding geneesmiddelen 
Bij de start van een onderzoek worden in de ziekenhuisapotheek alle noodzakelijke 
voorbereidingen getroffen om de geneesmiddelen op de juiste wijze te kunnen 
afleveren aan patiënten die deelnemen aan het onderzoek.  
Een groep apothekersassistenten, die deskundig is op dit gebied, krijgt speciale 
instructies voor elke trial. Bij het afleveren van de geneesmiddelen voor het 
onderzoek wordt een aantal gegevens genoteerd. Dit kan enige tijd in beslag nemen.  
 
Medicijnen 

 We verzoeken u bij ieder bezoek oude geneesmiddelen die verband houden met 
het onderzoek mee te brengen en in te leveren bij de ziekenhuisapotheek. 
Mensen van buiten het ziekenhuis controleren namelijk de werkwijze in de 
apotheek rondom trials. 

 Het is belangrijk bij opname in het ziekenhuis duidelijk te melden dat u 
trialmedicatie gebruikt. 

 We verzoeken u om u trialmedicatie in de oorspronkelijke verpakking te bewaren 
en niet in medicijn doseerboxen te doen. 

 

Vragen 
 

Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts of bij  
 

Ziekenhuisapotheek 
U vindt de ziekenhuisapotheek op de begane grond van VieCuri Medisch Centrum, 
locatie Venlo.  
 

Apotheek 
routenummer 20 
 (077) 320 51 86 
maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur 
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