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INTRODUCTIE

Hallo, mijn naam is Jane en ik ben voorzitter van de
APPROACH-patiëntenraad. Ik woon in Manchester in 
Engeland, maar ben geboren en opgegroeid in Dundee 
in het noordoosten van Schotland, waar twee van mijn 
broers nog steeds wonen. Nog steeds zie ik mezelf meer 
als Schotse en Europese dan als Britse! 

Ik woon met mijn man Bill en mijn tienerdochter Sophie, en ik heb 
ook twee zonen, Ben en Max, die allebei in Londen studeren. Het 
grootste deel van mijn loopbaan werkte ik aan de universiteit als 
docent Engelse literatuur, tot ik dat 10 jaar geleden op mijn 47ste 
om gezondheidsredenen moest opgeven. Ik werk nu voor de Open 
Universiteit, wat ik voornamelijk online en vanuit huis kan doen.

“De patiëntenraad is er om onderzoekers te herinneren 
aan de dagelijkse realiteit van leven met artrose”

Zoals alle leden van de patiëntenraad weet ik wat het betekent 
om met artrose te leven. Toen ik 26 was kreeg ik reumatoïde 
artritis en vervolgens, 7 jaar geleden, artrose. Er zijn nu verschil-
lende nieuwe en eff ectieve behandelingen voor mijn reumatoïde 

artritis, maar er is nog altijd geen eff ectief geneesmiddel voor de 
behandeling van mijn artrose. Daarom ben ik zo blij dat ik mee 
kan doen aan APPROACH, aangezien we de ziekte alleen kun-
nen bestrijden door kennis te delen. Het komt maar al te vaak 
voor dat artsen en onderzoekers hun onderzoekspatiënten alleen 
maar zien als hun ziekte of aandoening en niet als individuen met 
uiteenlopende levens en ervaringen. Dat is niet het geval bij AP-
PROACH. De patiëntenraad is er om onderzoekers te herinneren 
aan de dagelijkse realiteit van leven met artrose, de hele persoon 
in ogenschouw te nemen en niet alleen de ziekte. Ik denk ook dat 
patiënten deskundigen zijn wat betreft ervaringen met hun eigen 
ziekte. Zij kunnen conventionele manieren van denken belichten 
vanuit een ander perspectief en zo die van onderzoekers aanvul-
len, zodat we de beste resultaten voor iedereen krijgen.

“Patiënten zijn deskundigen wat betreft ervaringen met 
hun eigen ziekte. Zij kunnen conventionele manieren 
van denken belichten vanuit een ander perspectief”

Vóór APPROACH was ik 9 jaar betrokken bij Arthritis Research 
UK (ARUK) en op dit moment ben ik voorzitter van een prachtige 
groep mensen genaamd Patient Insight Partners. We zijn met on-
geveer 45 mensen, allemaal vrijwilligers. We delen het perspec-
tief van de patiënt en onze eigen ervaringen met artritis met alle 
verschillende onderzoeken die door ARUK worden gefi nancierd. 
Ik vind het echt leuk om bij onderzoek betrokken te zijn en het 
geeft me ook het gevoel dat ik meer controle heb over mijn ziek-
te en mijn toekomst.  Wanneer ik tijd heb lees ik graag of kijk ik 
fi lms. Ik hou ook van koken en eten – vooral eten!

“Alleen door kennis te delen 
kunnen we deze ziekte 
bestrijden”

Jane Taylor
voorzitter van de APPROACH-patiëntenraad

Het APPROACH-avontuur

Januari 2018
eerste patiënt gescreend

Maart 2018 eerste patiënt 
opgenomen in het onderzoek

Start APPROACH-onderzoek

Follow-upbezoek 1
Na ~6 maanden

Follow-upbezoek 2
Na ~12 maanden

Follow-upbezoek 3
Na ~24 maanden

Oktober 2018
laatste patiënt gescreend

Follow-up APPROACH-onderzoek

December 2018
laatste patiënt opgenomen in het onderzoek

December 2020
einde van APPROACH-

onderzoek

Bezoek aan het 
ziekenhuis

Screening vooraf om te controleren of de patiënt 
voldoet aan het onderzoeksprofi el voor APPROACH

Bezoek voor opname in het onderzoek 
Status eind september 

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
Het onderzoek wordt ondersteund door de ‘Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking,’ 
onder toekenningsnummer 115770. De ondersteuning bestaat uit fi nanciële bijdragen van het 
EU ‘Seventh Framework Programme (FP7/2007- 2013)’ en in-kind bijdragen van de bij EFPIA 
aangesloten bedrijven. Zie ook www.imi.europa.eu.
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NIEUWSBRIEF
APPROACH 
komt op 
stoom
Welkom bij de tweede APPROACH- 
nieuwsbrief! We schreven u zes maanden 
geleden toen de APPROACH klinische 
studie net van start was gegaan. Nu, in 
september 2018, kunnen we u vertellen 
dat in vier van de vijf klinische studiecen-
tra een succesvol begin is gemaakt met 
het werven van patiënten. De studie komt 
goed op stoom. 

In totaal doen ongeveer 300 patiënten 
mee aan APPROACH. Gedurende een 
periode van twee jaar worden zij gevolgd 
tijdens vier bezoeken. Het project richt 
zich op artrose van de knie – een veel 
voorkomende vorm van artrose die een 
zware wissel trekt op de kwaliteit van 
leven. APPROACH is vooral geïnteres-
seerd in verschillende vormen van knie-
artrose, bijvoorbeeld knieartrose die zich 
snel of traag ontwikkeld, of knieartrose 
met vooral veranderingen in de botten 
versus veranderingen in kraakbeen.

“Als patiënt in een 
klinisch onderzoek 
bent u onmisbaar
voor het succes
van het project”

Er bestaan veel bewezen methoden om 
de voortgang van artrose in de knie te 
meten, bijvoorbeeld röntgen- en MRI-op-
namen. Daarnaast wordt in APPROACH 
onderzoek gedaan naar methoden van 
de zogeheten ‘volgende generatie’,
zoals een CT-scan van het hele lichaam,

GaitSmart-bewegingsanalyse en Hand-
Scan. In deze nieuwsbrief nemen we met 
u een kijkje achter de schermen van de 
GaitSmart in een interview met Diana 
Hodgins, die samen met haar man Denis 
deze technologie heeft ontwikkeld. We 
introduceren ook het team in het Spaan-
se A Coruña; dit team is al klaar met de 
screening.

Al met zijn we goed op weg. Het succes 
van APPROACH is niet onopgemerkt 
gebleven: het project trok internationaal 
de aandacht tijdens het World Congress 
on Osteoarthritis (OARSI) afgelopen 
mei. Tijdens dit congres presenteerden
APPROACH-onderzoekers het project 
middels drie zogeheten ‘posterpresen-
taties’. Als patiënt in een klinisch onder-
zoek bent u onmisbaar voor het succes 
van het project. We kunnen u niet genoeg 
bedanken voor uw deelname en we ho-
pen dat u deze nieuwsbrief met plezier 
zult lezen.

Harrie Weinans
Hoofdonderzoeker APPROACH
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Jonathan Larkin
Coördinator APPROACH
GlaxoSmithKline

U ontvangt deze nieuwsbrief 
omdat u als patiënt, onderzoe-
ker of arts meewerkt aan het 
APPROACH-project. Met uw 
hulp kunnen we ons geza-
menlijk inzetten voor betere 
behandelingen voor mensen 
met artrose. Met deze nieuws-
brief praten we u ongeveer 
tweemaal per jaar bij over 
de voortgang van het pro-
ject. Als u vaker op de hoog-
te gebracht wilt worden, kunt 
u onze website bezoeken:
www.approachproject.eu.

Gezamenlijk
inzetten voor betere 
behandelingen
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Het academische ziekenhuis in de Spaanse 
stad A Coruña (CHUAC) maakt deel uit 
van de gezondheidsdienst SERGAS in 
Galicië, Spanje. Met 1415 bedden is dit het 
belangrijkste ziekenhuis voor een bevolking 
van ruim een half miljoen mensen. 

De Onderzoeksgroep Reumatologie (GIR) heeft in de af-
gelopen 5 jaar meer dan 100 klinische onderzoeken uitge-
voerd. Een van deze onderzoeken is het APPROACH-pro-
ject, waarin 17 onderzoekers werk doen op zowel medisch 
als zuiver wetenschappelijk vlak. Het team van GIR heeft 
meer dan twee decennia ervaring met artroseonderzoek 
en ziet deelname aan APPROACH als een belangrijke stap 
om een beter inzicht te krijgen in knieartrose – wat het pad 
effent voor op maat gesneden diagnose en behandeling.

“Deelname aan APPROACH is 
een belangrijke stap om een beter 
inzicht te krijgen in knieartrose”
Tot dusver (tussen februari en juni 2018) heeft het GIR-
team 58 patiënten kunnen screenen en 43 op kunnen 
nemen in het onderzoek. Dit was mogelijk dankzij de ge-
weldige bijdrage en inzet van patiënten en de nauwe sa-
menwerking met medewerkers van de afdeling radiologie 
van CHUAC.

APPROACH in

A Coruña 
Spanje

APPROACH NEWSLETTER Nummer 2

Kwaliteitscontrole
Drie gezonde vrijwilligers (allemaal lid van het 
APPROACH-managementteam) hebben de 
verschillende klinische centra in Europa bezocht, 
om een APPROACH MRI-scan te laten maken. 
Zo kan, in het kader van de kwaliteitscontrole, 
de vergelijkbaarheid van de ziekenhuizen worden 
gecontroleerd. Al deze MRI’s vonden binnen 
één week plaats!

Delen van ideeën
Sjouke Dekker (Nederlands lid van de 
patiëntenraad) bezocht het UMC Utrecht om 
een baselinebezoek van twee APPROACH-
deelnemers mee te maken en vroeg ze naar hun 
ervaringen. Mede op basis hiervan wordt op dit 
moment door het UMCU een evaluatieformulier 
opgesteld waarmee patiënten hun ideeën 
over de projectorganisatie kunnen delen met 
onderzoekers.

Elkaar beter leren kennen
Onderzoeksverpleegkundigen van het UMC 
Utrecht rijden kriskras door Nederland om 
monsters van nuchter bloed en urine af te 
nemen bij onderzoeksdeelnemers. Ze bezoeken 
zelfs mensen op de camping en op hun werk. 
Het is heel leuk om te zien hoe de deelnemers 
aan APPROACH wonen en om ze beter te 
leren kennen.

Meer aandacht
APPROACH krijgt steeds meer aandacht op 
internationale conferenties en symposia, via 
lezingen en posterpresentaties. 

Meer informatie
Deze nieuwsbrief verschijnt in het Nederlands, 
Engels, Frans, Noors en Spaans en is te vinden 
op de website (www.approachproject.eu). Op 
de website vindt u ook meer informatie over het 
project, het laatste nieuws en de laatste tweets. 
Bepaalde delen zijn beschikbaar in alle talen.

Maar GaitSmart is beslist géén show. 
Het is een heel serieuze meting van de 
bewegingen bij het lopen en vormt een 
belangrijk deel van ons streven naar 
meer kennis en betere behandeling van 
artrose. Van Oslo tot A Coruña blijken 
deelnemers nieuwsgiering naar deze 
nieuwe technologie. Daarom heeft het 
team van de APPROACH-nieuwsbrief 
de ‘geestelijk moeder’ van GaitSmart, 
Diana Hodgins, gevraagd om iets te 
vertellen over haar uitvinding en zich-
zelf.

“Mijn echtgenoot Denis en ik 
hebben de GaitSmart in 2009 
op de markt gebracht”  

Diana Hodgins (BSc in Werktuigbouw-
kunde en PhD, Universiteit van Hert-
fordshire, VK) blijkt een echte uitvinder 
te zijn. Op haar naam staan 30 toege-
kende patenten op halfgeleidersenso-
ren en hun medische toepassingen. 
In de afgelopen jaren is ze meerde-
re malen onderscheiden (zo kreeg ze 
de ‘OA Women Inventor of the Year’-
award en een eredoctoraat van de Uni-
versiteit van Hertfordshire voor haar 
innovatieve werk. Diana Hodgins: “Ik 
ben altijd al geïnteresseerd geweest in 
het ontwikkelen van instrumenten voor 
een betere diagnose en revalidatie bij 

GaitSmart is echt leuk

aandoeningen die de mobiliteit van men-
sen verminderen. Mijn echtgenoot Denis 
en ik hebben in 1997 ons eigen bedrijf, 
ETBH, opgericht en in 2009 de GaitSmart 
gelanceerd met als motto: Mobiliteit is 
kracht. Mobiliteit is leven.”  

Wat is de relatie tussen knieartrose en 
lopen?
Diana Hodgins: “Patiënten met kniear-
trose passen hun manier van lopen aan 
om pijn te vermijden. Eerst wordt de knie 
stram bij belasting en naarmate de aan-
doening zich verder ontwikkelt wordt ook 
de draaibeweging van de knie minder. 
Maar er kunnen ook andere veranderin-
gen optreden, omdat lopen moeilijker 
gaat.  Zo kan een pas langer duren en de 
lengte van een pas afnemen, wat beide 
zorgt voor vertraging in het lopen.”

Wat hopen we te bereiken met deze 
meting?
Diana Hodgins: “In APPROACH is het be-
langrijkste doel om ziekte-indicatoren (zo-
genaamde ‘biomarkers’) van looppatro-
nen te ontdekken die alleen voorkomen 
bij knieartrose en die veranderen naarma-
te de aandoening erger wordt. 
Op drie verschillende momenten worden 
300 patiënten gemeten. Met behulp van 
beelden die de meting ondersteunen, 
kunnen we de samenhang tussen looppa-

tronen en de ernst van knieartrose vast-
stellen.”

“Dankzij APPROACH kunnen 
we de samenhang tussen loop-
patronen en de ernst van knie-
artrose vaststellen”

Kan een periodieke GaitSmart-
analyse helpen bij het voorspellen van 
gewrichtsproblemen?
Diana Hodgins: “Bij knie- en heupartrose 
hebben we in een vroeg stadium gezien 
dat veranderingen in het looppatroon te 
herleiden zijn naar het betreffende ge-
wricht. De GaitSmart-technologie is nog 
niet overal beschikbaar, maar in de toe-
komst zouden mensen hun looppatroon 
regelmatig kunnen laten controleren, 
om te zien of ze tekenen van vroege ge-
wrichtsproblemen vertonen. Zoals bij elke 
aandoening is ook hier meer mogelijk bij 
vroege diagnose.”

Alle patiënten die meedoen aan APPROACH zullen dezelfde ervaring 
hebben met de spectaculaire en ongewone GaitSmart-test. Het ziet 
er een beetje futuristisch uit en zo voelt het ook – lopen als een robot 
met banden om je benen. Toeschouwers zeggen vaak dat het lijkt alsof 
mensen worden bestuurd door een computer. Soms verwachten ze de 
‘moonwalk’ van Michael Jackson…

GaitSmart maakt gebruik van sensoren 
die aan ledematen zijn bevestigd om 
de bewegingen bij het lopen te meten. 
Bij de test worden de banden aan 
de patiënt bevestigd, de sensoren 
ingeschakeld en in de zakken gestopt. 
De patiënt loopt vervolgens 10-15 
stappen, draait om en loopt terug. De 
sensoren en banden worden verwijderd 
en de sensoren worden met een laptop 
verbonden om de scores weer te 
geven. De hele test, van het bevestigen 
van de banden tot de weergave van 
de resultaten, duurt maar 10 minuten 
en geeft altijd nauwkeurige uitslagen. 
In het rapport worden de resultaten in 
begrijpelijke taal weergegeven en er 
wordt gebruik gemaakt van stoplichten 
om afwijking ten opzichte van de norm 
te belichten. Zo begrijpen patiënten 
hoe zij hun looppatroon aanpassen als 
gevolg van knieartrose.

GaitSmart

De Reumatologie Onderzoeksgroep (GIR) in A Coruña
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om gezondheidsredenen moest opgeven. Ik werk nu voor de Open 
Universiteit, wat ik voornamelijk online en vanuit huis kan doen.

“De patiëntenraad is er om onderzoekers te herinneren 
aan de dagelijkse realiteit van leven met artrose”

Zoals alle leden van de patiëntenraad weet ik wat het betekent 
om met artrose te leven. Toen ik 26 was kreeg ik reumatoïde 
artritis en vervolgens, 7 jaar geleden, artrose. Er zijn nu verschil-
lende nieuwe en eff ectieve behandelingen voor mijn reumatoïde 

artritis, maar er is nog altijd geen eff ectief geneesmiddel voor de 
behandeling van mijn artrose. Daarom ben ik zo blij dat ik mee 
kan doen aan APPROACH, aangezien we de ziekte alleen kun-
nen bestrijden door kennis te delen. Het komt maar al te vaak 
voor dat artsen en onderzoekers hun onderzoekspatiënten alleen 
maar zien als hun ziekte of aandoening en niet als individuen met 
uiteenlopende levens en ervaringen. Dat is niet het geval bij AP-
PROACH. De patiëntenraad is er om onderzoekers te herinneren 
aan de dagelijkse realiteit van leven met artrose, de hele persoon 
in ogenschouw te nemen en niet alleen de ziekte. Ik denk ook dat 
patiënten deskundigen zijn wat betreft ervaringen met hun eigen 
ziekte. Zij kunnen conventionele manieren van denken belichten 
vanuit een ander perspectief en zo die van onderzoekers aanvul-
len, zodat we de beste resultaten voor iedereen krijgen.

“Patiënten zijn deskundigen wat betreft ervaringen met 
hun eigen ziekte. Zij kunnen conventionele manieren 
van denken belichten vanuit een ander perspectief”

Vóór APPROACH was ik 9 jaar betrokken bij Arthritis Research 
UK (ARUK) en op dit moment ben ik voorzitter van een prachtige 
groep mensen genaamd Patient Insight Partners. We zijn met on-
geveer 45 mensen, allemaal vrijwilligers. We delen het perspec-
tief van de patiënt en onze eigen ervaringen met artritis met alle 
verschillende onderzoeken die door ARUK worden gefi nancierd. 
Ik vind het echt leuk om bij onderzoek betrokken te zijn en het 
geeft me ook het gevoel dat ik meer controle heb over mijn ziek-
te en mijn toekomst.  Wanneer ik tijd heb lees ik graag of kijk ik 
fi lms. Ik hou ook van koken en eten – vooral eten!

“Alleen door kennis te delen 
kunnen we deze ziekte 
bestrijden”

Jane Taylor
voorzitter van de APPROACH-patiëntenraad

Het APPROACH-avontuur

Januari 2018
eerste patiënt gescreend

Maart 2018 eerste patiënt 
opgenomen in het onderzoek

Start APPROACH-onderzoek

Follow-upbezoek 1
Na ~6 maanden

Follow-upbezoek 2
Na ~12 maanden

Follow-upbezoek 3
Na ~24 maanden

Oktober 2018
laatste patiënt gescreend

Follow-up APPROACH-onderzoek

December 2018
laatste patiënt opgenomen in het onderzoek

December 2020
einde van APPROACH-

onderzoek

Bezoek aan het 
ziekenhuis

Screening vooraf om te controleren of de patiënt 
voldoet aan het onderzoeksprofi el voor APPROACH

Bezoek voor opname in het onderzoek 
Status eind september 

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
Het onderzoek wordt ondersteund door de ‘Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking,’ 
onder toekenningsnummer 115770. De ondersteuning bestaat uit fi nanciële bijdragen van het 
EU ‘Seventh Framework Programme (FP7/2007- 2013)’ en in-kind bijdragen van de bij EFPIA 
aangesloten bedrijven. Zie ook www.imi.europa.eu.

Screeningsbezoek

Bezoek voor opname in 
het onderzoek

Applied Public-Private Research enabling 
OsteoArthritis Clinical Headway

NUMMER 2

NIEUWSBRIEF
APPROACH 
komt op 
stoom
Welkom bij de tweede APPROACH- 
nieuwsbrief! We schreven u zes maanden 
geleden toen de APPROACH klinische 
studie net van start was gegaan. Nu, in 
september 2018, kunnen we u vertellen 
dat in vier van de vijf klinische studiecen-
tra een succesvol begin is gemaakt met 
het werven van patiënten. De studie komt 
goed op stoom. 

In totaal doen ongeveer 300 patiënten 
mee aan APPROACH. Gedurende een 
periode van twee jaar worden zij gevolgd 
tijdens vier bezoeken. Het project richt 
zich op artrose van de knie – een veel 
voorkomende vorm van artrose die een 
zware wissel trekt op de kwaliteit van 
leven. APPROACH is vooral geïnteres-
seerd in verschillende vormen van knie-
artrose, bijvoorbeeld knieartrose die zich 
snel of traag ontwikkeld, of knieartrose 
met vooral veranderingen in de botten 
versus veranderingen in kraakbeen.

“Als patiënt in een 
klinisch onderzoek 
bent u onmisbaar
voor het succes
van het project”

Er bestaan veel bewezen methoden om 
de voortgang van artrose in de knie te 
meten, bijvoorbeeld röntgen- en MRI-op-
namen. Daarnaast wordt in APPROACH 
onderzoek gedaan naar methoden van 
de zogeheten ‘volgende generatie’,
zoals een CT-scan van het hele lichaam,

GaitSmart-bewegingsanalyse en Hand-
Scan. In deze nieuwsbrief nemen we met 
u een kijkje achter de schermen van de 
GaitSmart in een interview met Diana 
Hodgins, die samen met haar man Denis 
deze technologie heeft ontwikkeld. We 
introduceren ook het team in het Spaan-
se A Coruña; dit team is al klaar met de 
screening.

Al met zijn we goed op weg. Het succes 
van APPROACH is niet onopgemerkt 
gebleven: het project trok internationaal 
de aandacht tijdens het World Congress 
on Osteoarthritis (OARSI) afgelopen 
mei. Tijdens dit congres presenteerden
APPROACH-onderzoekers het project 
middels drie zogeheten ‘posterpresen-
taties’. Als patiënt in een klinisch onder-
zoek bent u onmisbaar voor het succes 
van het project. We kunnen u niet genoeg 
bedanken voor uw deelname en we ho-
pen dat u deze nieuwsbrief met plezier 
zult lezen.

Harrie Weinans
Hoofdonderzoeker APPROACH
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Jonathan Larkin
Coördinator APPROACH
GlaxoSmithKline

U ontvangt deze nieuwsbrief 
omdat u als patiënt, onderzoe-
ker of arts meewerkt aan het 
APPROACH-project. Met uw 
hulp kunnen we ons geza-
menlijk inzetten voor betere 
behandelingen voor mensen 
met artrose. Met deze nieuws-
brief praten we u ongeveer 
tweemaal per jaar bij over 
de voortgang van het pro-
ject. Als u vaker op de hoog-
te gebracht wilt worden, kunt 
u onze website bezoeken:
www.approachproject.eu.

Gezamenlijk
inzetten voor betere 
behandelingen


