
Naar wie zijn wij op zoek?

Meer weten? 
Wilt u meer weten over dit onderzoek of

bent u geïnteresseerd in deelname aan dit
onderzoek? Neem dan gerust contact op

met p.hellamand@amsterdamumc.nl

Wat gaat er gebeuren?

Tapering of TNF-blockers in ankylosing spondylitis

TapAs

 Onderzoekers in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) onderzoeken in de TapAS
(Tapering of TNF blockers in Ankylosing Spondylitis) studie of mannen en vrouwen
even goed reageren op het verlagen van medicatie en of daarbij veranderingen in
vet- en spierweefsel ontstaan. De onderzoekers zijn op zoek naar vrijwilligers die

mee willen doen aan deze studie! Vrijwilligers komen in aanmerking wanneer zij de
ziekte van Bechterew hebben met een rustige ziekteactiviteit en Tumor Necrosis

Factor (TNF) alfa blokkerende geneesmiddelen gebruiken.

U bent minimaal 18 jaar
U heeft de ziekte van Bechterew (ook bekend
als Ankyloserende Spondylitis)
U maakt minimaal 6 maanden gebruik van een
TNF-blokker
U heeft een rustige/lage ziekte activiteit.

U mag deelnemen aan het onderzoek wanneer u
voldoet aan de volgende eisen:

 

 
Uw medicatie wordt verminderd. Mocht de ziekte
opvlammen bij het afbouwen van uw medicatie, dan
krijgt u uw oude dosering weer terug.
Uw gegevens worden verzameld. Het gaat om
gegevens die te maken hebben met uw ziekte.
Uw lichamelijk functioneren wordt gemeten door
verschillende testen.
U krijgt tijdens het eerste bezoek en het bezoek van
zes maanden een DEXA-scan.
U wordt geprikt en tijdens het bloedprikken zullen
wij extra buisjes bloed afnemen voor aanvullende
metingen.

Het onderzoek duurt ongeveer 12 maanden en het loopt
samen met de gebruikelijke bezoeken aan de polikliniek. 

Waarom meedoen?
U hoeft minder vaak te spuiten. De tussentijd waarbij u
medicatie moet innemen wordt verdubbeld.  Hierdoor
hebt u minder kans op bijwerkingen en op interacties
met andere medicijnen. Bovendien draagt u door uw

deelname bij aan kostenverlaging in de zorg en krijgen
wij zo meer inzicht in de verschillen tussen mannen en

vrouwen. 


