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PATIËNTEN INFORMATIE 

Gelokaliseerde neuropathische pijn: een studie omtrent de topicale versus 
systemische behandeling van plaatselijke zenuwpijn (PELICAN-studie) 

 

Titel van de studie: Werkzaamheid, verdraagzaamheid en veiligheid van topicale versus 
systemische behandeling: een gerandomiseerde, multicentrische, vergelijkende en 
pragmatische studie bij volwassenen die lijden aan een gelokaliseerd neuropathisch 
pijnsyndroom 

Verkorte studienaam: PELICAN-studie 

EUDRACT Nr:    2018-003617-17 

Opdrachtgever van de studie: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10,    
2650 Edegem 

Sponsor van de studie: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
(KCE) 

Comité voor Medische Ethiek:  Ethisch Comité UZA-UA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, 
     +32 3 821 38 97 

Arts-onderzoeker: Prof Dr. Guy Hans, Multidisciplinair Pijncentrum UZA, Wilrijkstraat 10, 
2650 Edegem,  +32 3 821 47 37 

Contactpersoon voor informatie:  Prof Dr. Guy Hans, Multidisciplinair Pijncentrum UZA, 
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem,  +32 3 821 47 37 

Contactpersoon in geval van dringende medische hulp: Wachtdienst pijncentrum, 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), te bereiken via algemeen telefoonnummer Tel. +32 
3 821 30 00 

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen  

Inleiding 

Om deze informatiebrief goed te kunnen begrijpen worden er eerst enkele termen uitgelegd. 

- Neuropathische pijn is een medisch woord voor zenuwpijn. Dit is pijn die veroorzaakt 
wordt door zenuwen die beschadigd zijn of niet meer goed functioneren.  

- Bij topicale behandeling hebben de geneesmiddelen een lokale werking en is er 
bijgevolg een verwaarloosbare opname in de bloedbaan. 

- Systemische behandeling is een behandeling waarbij de medicatie wordt opgenomen 
in de bloedbaan en een werking uitoefent in het gehele lichaam.  

 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een klinische studie ter evaluatie van topicale 
versus systemische behandeling van gelokaliseerde neuropathische pijn.  

De opdrachtgever en arts-onderzoeker hopen dat de studiegeneesmiddelen voordelen bieden 
voor de behandeling van patiënten die getroffen zijn door dezelfde aandoening als u. Er is 
evenwel geen enkele garantie dat uw deelname aan deze studie u voordeel zal opleveren. 

Voordat u beslist over uw deelname aan deze studie willen we u wat meer informatie geven 
over wat dit betekent op organisatorisch vlak en wat de eventuele voordelen en risico’s voor u 
zijn. Zo kan u een weloverwogen beslissing nemen op basis van de juiste informatie. Dit wordt  
“geïnformeerde toestemming” genoemd. 

Wij vragen u de volgende pagina’s met informatie aandachtig te lezen. Hebt u vragen, dan kan 
u terecht bij de arts-onderzoeker of zijn/haar vertegenwoordiger. Dit document bestaat uit 3 
delen: 1) essentiële informatie die u nodig heeft voor het nemen van uw beslissing, 2) uw 
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schriftelijke toestemming en 3) bijlagen waarin u meer details terugvindt over bepaalde 
onderdelen van de basisinformatie. 

 

Als u aan deze klinische studie deelneemt, dient u het volgende te weten: 

 Deze klinische studie wordt opgestart na evaluatie door één of meerdere Ethische 
Comité(s).  

 Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Voor 
deelname is uw ondertekende toestemming nodig. Ook nadat u hebt getekend, kan u de 
arts-onderzoeker laten weten dat u uw deelname wilt stopzetten. De beslissing om al dan 
niet (verder) deel te nemen zal geen enkele negatieve invloed hebben op de kwaliteit van 
uw zorg noch op de relatie met uw behandelende arts(en). 

 De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. Bij 
de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd. 

 Er worden u geen kosten aangerekend voor specifieke behandelingen, bezoeken / 
consultaties of onderzoeken die specifiek uitgevoerd worden in het kader van deze studie. 
De gebruikelijke behandelingen, bezoeken/consultaties of onderzoeken die u zou moeten 
ondergaan in het kader van uw aandoening zullen niet vergoed worden door de studie. 

 Er is een verzekering afgesloten voor het geval dat u schade zou oplopen in het kader van 
uw deelname aan deze klinische studie. 

 Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de arts-onderzoeker of 
een medewerker van zijn of haar team. 

Aanvullende informatie over “Rechten van de deelnemer aan een klinische studie” vindt u op 
pagina 4 

 

Doelstelling en beschrijving van het studieprotocol 

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een klinische studie met 3 studiegeneesmiddelen 
(lidocaïne 5%, capsaïcine 8%, pregabaline (indien niet verdraagbaar kan pregabaline 
vervangen worden door gabapentine) bij ongeveer 591 deelnemers, in 15 multidisciplinaire 
pijncentra in België.  

Via deze studie wil men nagaan of de topicale behandeling van neuropathische pijn een 
grotere impact heeft op de levenskwaliteit in vergelijking met de systemische behandeling van 
deze aandoening in een real-life omgeving (dagelijkse omgeving). We onderzoeken eveneens 
of de pijn voldoende verlicht wordt, en of de geneesmiddelen goed verdragen worden . Als de 
studie aantoont dat een behandeling beter werkt, zullen de onderzoeksgegevens vervolgens 
worden gebruikt om na te gaan of de prijs-kwaliteitsverhouding ook beter is. 

Dit onderzoek is een multicentrische gerandomiseerde, open-label, comparatieve studie, 
waarbij 3 verschillende studiegeneesmiddelen met elkaar worden vergeleken en waarbij in 
elke studie-arm evenveel patiënten worden opgenomen.  

Een multicentrische studie vindt plaats op verschillende onderzoekslocaties. 

Bij een gerandomiseerde studie gebeurt het toekennen van de behandeling willekeurig door 
middel van een toewijzingsschema dat door een computerprogramma vóór de start van de 
studie bepaald werd. Als u beslist om deel te nemen aan de studie , heeft u: 

- 33,33% kans om lidocaïne 5% pleister te ontvangen; 

- 33,33% kans om capsaïcine 8% pleister te ontvangen; 

- 33,33% kans om pregabaline capsules te ontvangen; 

Een open-label studie wil zeggen dat u en de onderzoeker weten welk geneesmiddel u 
ontvangt. 
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Lidocaïne 5% en capsaïcine 8% zijn geregistreerde geneesmiddelen die reeds geruime tijd op 
de Belgische markt beschikbaar zijn maar waarvoor in het kader van deze studie nieuwe 
toepassingen worden onderzocht. Beide studiegeneesmiddelen worden ingezet voor de 
topicale behandeling. Voor de algemene behandeling wordt het studiegeneesmiddel 
pregabaline gebruikt (indien niet verdraagbaar kan pregabaline vervangen worden door 
gabapentine).  

Het doel van de studie is het evalueren of de topicale behandelingen een groter effect hebben 
op de levenskwaliteit in vergelijking met de systemische behandeling. Hiernaast zal de invloed 
op pijnverlichting, tolerantie, levenskwaliteit op vlak van slaap, gemoedsrust en de functionele 
status van de patiënt worden bestudeerd.  

Gelokaliseerde neuropathische pijn is een type van neuropathische pijn waarbij de meest 
pijnlijke huidzone eenduidig kan worden afgelijnd. Alle patiënten met gelokaliseerde 
neuropathische pijn, ongeacht de oorzaak ervan, mogen deelnemen aan deze studie. 
Patiënten mogen een behandeling met andere pijnstillende medicatie verderzetten tijdens 
deze studie. 

U voldoet aan de criteria voor de diagnose van gelokaliseerde neuropathische pijn en bent 
tenminste 18 jaar oud. Om deel te nemen aan dit onderzoek mag er bij u geen sprake zijn van 
de volgende aandoeningen: ernstig hartfalen, ernstig nierfalen, gekende allergie en/of sterk 
verdachte allergie tegen de studiegeneesmiddelen, gekende huidaandoening die resulteert in 
verstoring van de normale huidbarrière. De meest pijnlijke huidzone mag geen littekens of 
slecht geheelde wonden bevatten. Ook zwangere vrouwen zijn uitgesloten van deelname, men 
dient dan ook een betrouwbare vorm van anticonceptie te gebruiken tijdens het ganse verloop 
van de studie. Hiernaast worden borstvoedende vrouwen eveneens niet toegelaten in de 
studie. U mag niet deelnemen aan de studie indien u in het verleden reeds behandeld werd 
met 1 van de studiegeneesmiddelen. Wilsonbekwamen worden eveneens niet toegelaten in 
de studie.  

 
Verloop van de studie 
 

Uw deelname aan de studie zal ongeveer 26 weken in beslag nemen. Voor deze studie zal u 
7 keer naar het ziekenhuis of pijncentrum moeten komen. Het eerste bezoek omvat de 
screeningsprocedure voorafgaand aan de studie. De volgende bezoeken zullen plaats hebben 
op dag 0 (aanvang van de studie), week 4, week 12, week 18, week 24 en week 26 (opvolging).  

Aangezien alle bezoeken tijdens de studie behoren tot de standaardzorg worden er geen 
verplaatsingskosten terugbetaald. 

 

De studie bestaat uit 3 fasen: 

 

Screeningsfase: 

Tijdens de screeningsfase zal uw arts de toelatingsvoorwaarden controleren en zal uw 
medisch en chirurgische achtergrond worden nagegaan. Hiernaast zal u een sensorieel 
onderzoek (gevoeligheidsonderzoek van de huid) ondergaan. Met dit onderzoek wil men 
sensorische veranderingen waarnemen door middel van een lichte aanraking, trilling, 
speldenprik, koude en druk. De studie begint nadat u beslist heeft om deel te nemen en het 
toestemmingsformulier ondertekend heeft. De screeningsprocedure zal plaatsvinden voor 
aanvang van de studie (maximum 21 dagen voor de aanvang van de behandelingsfase).  

 

Behandelingsfase: 

Na de screeningsprocedure start een behandelingsfase van 24 weken. Naast de 5 bezoeken 
die u brengt aan het ziekenhuis tijdens de behandelingsfase zal u wekelijks enkele 
vragenlijsten (betreffende pijnintensiteit, slaapkwaliteit, nevenwerkingen,…) online dienen te 
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beantwoorden, dit zal wekelijks ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Iedere maand dient u 
eveneens een meer uitgebreide vragenlijst beantwoord worden, wat telkens ongeveer 30 
minuten zal duren. 

 

Opvolgingsfase: 

2 weken na het einde van de behandelingsfase zal er een opvolgingsbezoek plaatsvinden. 
Tijdens dit bezoek (week 26) zal uw arts volgende zaken met u bespreken: neveneffecten, 
algemene medicatiegerelateerde bijwerkingen en het gebruik van gelijktijdige andere 
pijnstillende medicatie. Indien u tijdens dit bezoek nog klinisch belangrijke symptomen of 
bijwerkingen vertoont, zal uw arts-onderzoeker u verder opvolgen zolang als hij/zij dit nodig 
acht.  

In het geval van een positief pijnstillend effect hebben de deelnemers de mogelijkheid om de 
behandeling verder te zetten na stopzetting van de studie en dit aan het gangbare 
terugbetalingstarief van de betreffende medicatie of door middel van een verlengde ter 
beschikking stelling door de producerende firma. Het eventueel voorzetten van de behandeling 
op langdurige basis wordt steeds vooreerst besproken met de arts-onderzoeker. 

 

De behandeling 

Er worden 3 soorten behandelingen getest, namelijk: 

- Topicale behandeling met lidocaïne 5% pleisters die op de pijnlijke huidzone 
worden aangebracht: dagelijks aan te brengen gedurende 12 uur op de huid 
laten, maximum 3 pleisters tegelijk te gebruiken; 

- Topicale behandeling met capsaïcine 8% pleisters die op de pijnlijke huidzone 
worden aangebracht: capsaïcine veroorzaakt een verminderde gevoeligheid 
van de pijnreceptoren op zenuwcellen. De capsaïcine pleister wordt periodiek 
ingezet bij het optreden van pijnsymptomen (meestal 90 dagen na de vorige 
applicatie). De pleister wordt in het ziekenhuis aangebracht en gedurende 1 
uur op de huid gelaten, maximum 4 pleisters tegelijk te gebruiken; 

- Algemene behandeling met pregabaline capsules (via orale toediening op 
dagelijkse basis): de dosis zal gedurende de eerste 4 weken worden bepaald 
door stelselmatig te verhogen tot wanneer het gewenste effect wordt bereikt, 
de maximale dosis bedraagt 600mg. De dagdosis wordt verdeeld over 2 
innames (ochtend en avond). Het stopzetten van de behandeling gebeurt 
gradueel over een periode van 1 week en dit na bezoek 5.  

Deze 3 behandelingen zijn reeds goedgekeurd voor gebruik in België. Lidocaïne 5% wordt 
gebruikt voor de behandeling van neuropathische pijn die geassocieerd is met een vroegere 
herpes zoster (gordelroos) infectie (post-herpetische neuralgie) bij volwassenen. Capsaïcine 
is gekend voor de behandeling van perifere neuropathische pijn bij volwassenen. Pregabaline 
wordt ingezet voor de behandeling van neuropathische pijn, epilepsie en gegeneraliseerde 
angststoornis. Gabapentine wordt gebruikt voor epilepsie en neuropathische pijn. 

Indien u besluit om te stoppen met de studiemedicatie zal een alternatief worden voorgesteld 
binnen de studie. Voor de algemene studiebehandeling (pregabaline) zal een andere 
algemene therapie voorgesteld worden nl. gabapentine. Topicale behandeling met lidocaïne 
kan vervangen worden door capsaïcine en omgekeerd. Een overstap van een systemische 
naar een topicale behandeling of omgekeerd is niet toegestaan. 

Indien u besluit om voortijdig uit de studie te stappen, zal uw arts-onderzoeker de mogelijke 
verdere behandelingsopties met u bespreken.  
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Informatie over de bescherming en de rechten van deelnemers aan een klinische studie 

Ethische Comités 

Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk Ethisch Comité UZA-UA  dat  een 
gunstig advies heeft uitgebracht na raadpleging van de Ethische Comités van elk centrum 
waarin deze studie zal worden uitgevoerd. De Ethische Comités hebben als taak de personen 
die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als patiënt 
en als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden, of - uitgaande van de huidige kennis 
- de balans tussen risico's en voordelen gunstig is voor de deelnemers, of de studie 
wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. 

Hierover brengen de Ethische Comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische 
experimentenwetgeving. 

U dient het positief advies van de Ethische Comités in geen geval te beschouwen als een 
aansporing om deel te nemen aan deze studie. 

Vrijwillige deelname 

Aarzel niet om alle vragen te stellen die bij u opkomen voordat u tekent. Neem de tijd om 
erover te praten met een vertrouwenspersoon indien u dat wenst. 

U heeft het recht om niet deel te nemen aan deze studie of met deze studie te stoppen, zonder 
dat u hiervoor een reden hoeft te geven, zelfs al hebt u eerder toegestemd om aan deze studie 
deel te nemen. Uw beslissing zal in geen geval uw relatie met de arts-onderzoeker 
beïnvloeden, noch de kwaliteit van uw verdere zorg.  

Als u aanvaardt om aan deze studie deel te nemen, ondertekent u het toestemmingsformulier. 
De arts-onderzoeker zal dit formulier ook ondertekenen en zal zo bevestigen dat hij u de 
noodzakelijke informatie over deze studie heeft gegeven. U zal het voor u bestemde exemplaar 
ontvangen. 

Voor uw veiligheid is het wel aanbevolen om de arts-onderzoeker op de hoogte te stellen indien 
u besluit uw deelname aan de studie stop te zetten. 

Kosten in verband met uw deelname 

De opdrachtgever heeft voorzien om het ziekenhuis te vergoeden voor de tijd die de arts-
onderzoeker en zijn/haar team aan de studie besteden, De bijkomende kosten van de 
onderzochte behandeling (studiemedicatie) zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever. 

Indien u besluit om aan deze studie deel te nemen, brengt dit dus geen bijkomende kosten 
met zich mee voor u of voor uw verzekeringsmaatschappij ten opzichte van de gebruikelijke 
medische prestaties ten gevolge van uw aandoening. De procedures die behoren tot deze 
studie en die niet in het vet vermeld worden in de beschrijving van het verloop van de studie 
in de tabel  onder III.1  worden door de opdrachtgever betaald. Alleen kosten in verband met 
gebruikelijke medische prestaties in uw klinische situatie, kunnen u aangerekend worden. 

Aangezien alle bezoeken tijdens de studie behoren tot de standaardzorg worden er geen 
verplaatsingskosten terugbetaald. 

Vertrouwelijkheidsgarantie 

Indien u toestemt om deel te nemen aan dit onderzoek betekent dit dat u toestemming geeft 
tot het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek worden 
verzameld. 

U hebt het recht om aan de arts-onderzoeker te vragen welke gegevens hij/zij over u heeft 
verzameld en waarvoor ze gebruikt worden in het kader van de studie. Deze gegevens hebben 
betrekking op uw huidige klinische situatie maar ook op uw medische voorgeschiedenis en op 
de resultaten van onderzoeken die werden uitgevoerd voor de behandeling van uw 
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gezondheid volgens de geldende zorgstandaard. U hebt het recht om deze gegevens in te 
kijken en om verbeteringen te laten aanbrengen indien ze foutief zouden zijn1. 

De arts-onderzoeker is verplicht om deze verzamelde gegevens vertrouwelijk te behandelen. 
Dit betekent dat hij/zij zich ertoe verbindt om uw naam nooit bekend te maken bv in het kader 
van een publicatie of een conferentie en dat hij/zij uw gegevens zal coderen (uw identiteit zal 
worden vervangen door een identificatiecode in de studie) voordat hij/zij ze doorgeeft aan de 
beheerder van de databank (Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Clinical Trial Center, 
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem).De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de 
volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de 
overgedragen gegevens en uw medisch dossier.  

De door de opdrachtgever aangestelde beheerder van de onderzoeksgegevens kan u niet 
identificeren op basis van de overgedragen gegevens. Deze persoon is verantwoordelijk voor 
het verzamelen van de gegevens die door alle artsen-onderzoekers die deelnemen aan de 
studie zijn verzameld en voor de verwerking en de bescherming van die gegevens in 
overeenstemming met de “Richtlijn tot bescherming van individuen betreffende het verwerken 
van persoonlijke gegevens” en de nationale wetgeving die daarop van toepassing is, de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection 
Regulation (AVG/GDPR) – EU2016/679) en de Belgische wetgeving die deze verordening 
verder uitwerkt. 

Om de kwaliteit van de studie te controleren, kan uw medisch dossier worden ingekeken door 
personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim zoals vertegenwoordigers van de 
Ethische Comités, van de opdrachtgever van de studie of een extern auditbureau. Dit kan 
enkel gebeuren onder strikte voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van de arts-
onderzoeker en onder zijn/haar toezicht (of van één van zijn/haar onderzoeksmedewerkers). 
De (gecodeerde) onderzoeksgegevens kunnen doorgegeven worden aan Belgische of andere 
toezichthoudende overheden instanties, aan de betrokken Ethische Comités, aan andere 
artsen en/of instellingen die samenwerken met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de 
verzamelde gegevens gebruiken in het kader van de studie waaraan u deelneemt, maar wil ze 
ook kunnen aanwenden in het kader van andere studies over dezelfde ziekte als de uwe. Voor 
elke andere studie kunnen uw gegevens enkel gebruikt worden als een Ethisch Comité haar 
goedkeuring heeft gegeven. Uw toestemming om aan deze studie deel te nemen betekent dus 
ook dat u akkoord gaat dat uw gecodeerde medische gegevens gebruikt worden voor 
doeleinden die in dit informatieformulier beschreven staan en dat ze overgedragen worden 
aan bovenvermelde personen en/of instellingen. 

U kan de toestemming om uw gegevens te verzamelen en te verwerken op elk moment 
intrekken.  Indien uw studiedeelname voortijdig gestopt wordt, zal uw oorspronkelijke 
toestemming het gebruik toelaten van de over u verzamelde gegevens met betrekking tot de 
periode dat u in het onderzoek ingesloten was.  
De onderzoekers zullen uw gegevens bewaren gedurende een periode van 20 jaar. Daarnaast 
worden uw medische gegevens die opgeslagen zijn in uw patiëntendossier in het UZA 
gedurende 30 jaar bewaard. 
 
Door in te stemmen met de deelname aan deze studie, gaat u er ook mee akkoord dat uw 
gegevens uit deze studie kunnen worden gebruikt door de financierder (KCE) of door 
gelijkaardige onderzoeksinstituten voor volksgezondheid in Europa voor verdere analyses, bv. 
om te bepalen welke van de bestudeerde behandelingen de voorkeur verdient. 
 
Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is als opdrachtgever van de studie verantwoordelijk 
voor de  verwerking van uw persoonsgegevens.  Zij heeft daartoe een functionaris voor de 
gegevensverwerking (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld. Vragen betreffende het 
beheer van uw gegevens kan u stellen aan de onderzoeks-arts, uw behandelend arts of  aan 

                                                 
1 Deze rechten zijn bepaald door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens en door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.  
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de functionaris voor de gegevensbescherming van het UZA via email:  dpo@uza.be.  Wanneer 
u vindt dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onvoldoende worden 
gerespecteerd, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die 
desgevallend de nodige maatregelen zal treffen. U hebt ook het recht om een klacht in te 
dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 
Meer informatie kan u nalezen op https://www.uza.be/privacy.html. 
 

Verzekering 

Elke deelname aan een studie houdt een risico in, hoe klein ook. De opdrachtgever is - ook 
indien er geen sprake is van fout - aansprakelijk voor de schade die de deelnemer of in geval 
van overlijden zijn/haar rechthebbenden, oplopen en die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houdt met diens deelname aan de studie. U moet hiervoor dus geen fout aantonen. 
De opdrachtgever, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, heeft voor deze aansprakelijkheid een 
verzekering afgesloten2. 

We verzoeken u daarom om elk nieuw gezondheidsprobleem aan de arts-onderzoeker te 
melden alvorens een andere arts te raadplegen, een ander studiegeneesmiddel in te nemen 
of een andere medische behandeling te ondergaan. Indien u om eender welke reden 
gedurende deze klinische studie een andere arts raadpleegt, dient u deze te melden dat u 
deelneemt aan een klinische studie. Dit kan belangrijk zijn voor een juiste diagnose en 
behandeling van uw klachten.  

Indien de arts-onderzoeker van mening is dat er een verband met de studie mogelijk is (er is 
geen verband met de studie bij schade ten gevolge van het natuurlijke verloop van uw ziekte 
of ten gevolge van gekende bijwerkingen van uw standaardbehandeling), zal hij/zij de 
opdrachtgever van de studie op de hoogte stellen die de aangifteprocedure bij de verzekering 
zal starten. Deze zal, indien zij het nodig acht, een expert aanstellen om een oordeel uit te 
spreken over het verband tussen uw nieuwe gezondheidsklachten en de studie. 

In het geval van onenigheid met de arts-onderzoeker of met de door de 
verzekeringsmaatschappij aangestelde expert, en steeds wanneer u dit nodig acht, kunnen u 
of in geval van overlijden uw rechthebbenden de verzekeraar rechtstreeks in België 
dagvaarden (Amma; polisnummer 1887617; Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel: +32 2 209 02 00). 

De wet voorziet dat de dagvaarding van de verzekeraar kan gebeuren ofwel voor de rechter 
van de plaats waar de schadeverwekkende feiten zich hebben voorgedaan, ofwel voor de 
rechter van uw woonplaats, ofwel voor de rechter van de zetel van de verzekeraar. 
 

 

II Risico's en ongemakken 
A: Wisselwerking met andere geneesmiddelen of andere wisselwerkingen 

Als u het studiegeneesmiddel samen met andere medicatie gebruikt, kan dit extra risico’s met 
zich meebrengen. Daarom zal uw arts-onderzoeker controleren welke medicatie u gebruikt 
alvorens u start met de studie. U dient hem/haar op de hoogte brengen van eventuele 
veranderingen in uw medicatiegebruik tijdens de studie. 

B: Bijwerkingen van het onderzochte studiegeneesmiddel 

Alle geneesmiddelen hebben zowel bekende als onvoorspelbare bijwerkingen. Hoewel 
vroegere onderzoeken hebben aangetoond dat de studiegeneesmiddelen die in het kader van 
deze studie worden gebruikt, algemeen goed worden verdragen, is het toch mogelijk dat u 
bijwerkingen ondervindt. Een overzicht van deze bijwerkingen kan u terugvinden onder 

                                                 
2 In overeenstemming met artikel 29 van de Belgische Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (7 mei 2004) 

https://www.uza.be/privacy.html
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‘Aanvullende informatie over de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan de studie’, 
(aanvullende informatie III, 2, A, p. 9-13). 

Zoals bij elk geneesmiddel kan er een allergische reactie optreden dus ook voor lidocaïne, 
capsaïcine, pregabaline en gabapentine. Allergische reacties kunnen mild of ernstig zijn, en 
zelfs de dood tot gevolg hebben. Veel voorkomende symptomen bij allergische reacties zijn 
uitslag, jeuk, huidproblemen, zwelling van het aangezicht, zwelling van de keel en/of 
ademhalingsmoeilijkheden. Indien u denkt dat u een allergische reactie heeft moet u direct 
contact opnemen met de arts-onderzoeker. Als u moeite krijgt met ademhalen, bel dan 112. 

Ook is het mogelijk dat zich andere risico's en ongemakken voordoen die op dit moment nog 
onbekend zijn. Het is daarom van groot belang om elke nieuwe gezondheidsklacht zo snel 
mogelijk aan de arts-onderzoeker te melden, ongeacht of de klacht volgens u te maken heeft 
met de studie of niet.  

C: Anticonceptie, zwangerschap en borstvoeding. 

Vrouwelijke deelnemers: De gevolgen van het gebruik van lidocaïne, capsaïcine, pregabaline 
en gabapentine voor het ongeboren kind of voor de zuigeling zijn niet volledig gekend. U mag 
daarom niet deelnemen aan deze studie als u zwanger bent, zwanger wenst te worden of 
borstvoeding geeft. 

Indien u kiest om aan deze studie deel te nemen, dient u gebruik te maken van één van de 
erkende anticonceptiemethoden (om te voorkomen dat u zwanger wordt). Uw arts zal met u 
de verschillende doeltreffende opties bespreken die in aanvullende informatie III, 2, B, p. 16-
18 zijn vermeld.  

Mannelijke deelnemers: De studiegeneesmiddelen die in deze studie worden gebruikt, kunnen 
een ongekend risico inhouden voor het ongeboren kind. Daarom is het belangrijk om 
zwangerschap van uw partner te vermijden en anticonceptie toe te passen tot na de laatste 
toediening van het studiegeneesmiddel. U verbindt zich ertoe om uw partner te vertellen dat u 
aan deze studie deelneemt en haar op de hoogte te brengen van het mogelijke risico voor het 
ongeboren kind.  

 

D: Risico's in verband met de evaluatieprocedures in het kader van de studie 

Daar het hier gaat om studie waarbij de meerderheid van de informatie wordt vergaard via een 
online platform zijn er weinig tot geen risico’s verbonden aan de evaluatieprocedure. 

 

Melding van nieuwe informatie 

Het is mogelijk dat er tijdens het verloop van een klinische studie belangrijke nieuwe informatie 
over de onderzochte behandelingen of onderzochte studiegeneesmiddelen beschikbaar 
wordt. Men zal u op de hoogte brengen van nieuwe belangrijke informatie die invloed kan 
hebben op uw beslissing om uw deelname aan de studie voort te zetten. 

In dat geval zal men u vragen ofwel om een aanvulling bij de toestemmingsverklaring te 
ondertekenen ofwel om een nieuw informatie- en toestemmingsdocument te ondertekenen. 
Indien u in het licht van de nieuwe belangrijke informatie besluit om uw deelname aan de studie 
te beëindigen, zal uw arts-onderzoeker erop toezien dat u ook nadien op de best mogelijke 
wijze behandeld wordt. 

 

Voordelen 

Indien u besluit om aan deze studie deel te nemen, kunnen lidocaïne, capsaïcine, pregabaline 
of gabapentine al dan niet gunstig blijken te zijn voor de behandeling van uw aandoening of 
het verminderen van de symptomen ervan. 
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De informatie, die dankzij dit onderzoek verkregen wordt, kan bijdragen tot een betere kennis 
van het gebruik van dit studiegeneesmiddel of tot de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel 
voor de behandeling van gelokaliseerde neuropathische pijn bij toekomstige patiënten. 

 

Andere behandelingen 

Er bestaan andere behandelingen voor uw aandoening. Meestal bestaan deze 

behandelingen uit een dagelijkse inname van orale medicatie, en dit gedurende zeer lange 

periodes. In vele gevallen wordt een combinatie van verschillende geneesmiddelen gebruikt 

voor de behandeling van neuropathische pijnklachten. Dergelijke combinaties kunnen 

bestaan uit verschillende pijnstillers, maar ook uit een combinatie van een pijnstiller met een 

ander geneesmiddel zoals een anti-epilepticum (tegen vallende ziekte) of een anti-

depressivum (tegen depressies), die in vele gevallen een gunstig effect hebben op de 

intensiteit van de pijnklachten. 

De arts-onderzoeker zal deze behandelingen met u bespreken. 

 

Stopzetting van de deelname 

Uw deelname is vrijwillig. U hebt het recht om uw deelname aan de studie stop te zetten om 
eender welke reden en zonder opgave van redenen. Wel kan het voor de arts-onderzoeker en 
de opdrachtgever nuttig zijn om te weten of u zich terugtrekt omdat de aan de 
studiebehandeling verbonden beperkingen te zwaar zijn (bijvoorbeeld te veel onaangename 
bijwerkingen, te veel bezoeken aan het pijncentrum). 

Het is eveneens mogelijk dat de arts-onderzoeker uw deelname aan de studie stopzet omdat 
u zwanger bent, omdat hij/zij van mening is dat dit beter is voor uw gezondheid of omdat hij/zij 
vaststelt dat u zich niet aan de voorschriften voor deelname houdt of om een van onderstaande 
redenen: 

- Ernstige bijwerkingen, chirurgie, gelijkaardige diagnose of behandeling, 
administratieve redenen; 

- U niet meer in staat bent aanwezig te zijn op de geplande bezoeken; 

- U de actieve behandeling niet kan verdragen: 

Indien de therapie voor een welbepaalde periode dient stopgezet te worden, onafhankelijk van 
de reden daarvoor, zal de arts-onderzoeker de mogelijkheid tot verderzetting van de studie 
bespreken. Deze periode bedraagt voor pregabaline, gabapentine of lidocaïne 2 weken en 
voor capsaïcine 4 weken. 

Een overschakeling van capsaïcine naar lidocaïne of van pregabaline naar gabapentine is 
toegelaten binnen de studie bij ernstige bijwerkingen, bijvoorbeeld in het geval van een 
ernstige vorm van misselijkheid, braken, duizeligheid of een verminderd bewustzijn. 
Ook gebeurt het soms dat de bevoegde nationale of internationale autoriteiten, de Ethische 
Comités die aanvankelijk goedkeuring hadden gegeven voor de studie of de opdrachtgever de 
studie stopzetten omdat uit de verzamelde informatie blijkt dat de behandeling niet werkt (de 
gezondheid van de deelnemers verbetert niet voldoende) of dat de onderzochte behandeling 
meer of ernstigere bijwerkingen veroorzaakt dan verwacht of voor een andere reden zoals 
bijvoorbeeld de beslissing om de studie en de ontwikkeling van het onderzochte 
studiegeneesmiddel stop te zetten. 

 

Behandeling na stopzetting van de studie 

In alle situaties waarbij de deelname aan de studie wordt stopgezet, maar ook wanneer de 
studie volgens planning is afgerond, zal uw arts-onderzoeker uw gezondheid onderzoeken en 
u de beste behandeling voorschrijven die beschikbaar is. 
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Indien aan de volledige studie werd deelgenomen bestaat er de mogelijkheid om na de studie 
de respectievelijk onderzochte behandeling verder te zetten in geval van een goed pijnstillend 
effect zonder (of met minimale) bijwerkingen. Het off-label gebruik (het voorschrijven van een 
geneesmiddel buiten de indicatie waarvoor het geregistreerd is) van de studiegeneesmiddelen 
na het beëindigen van de studie zal geval per geval besproken worden met de 
sponsor/hoofdonderzoeker. 

 

Indien u aan deze studie deelneemt, vragen wij u het volgende: 

 Ten volle mee te werken voor een correct verloop van de studie. 

 Geen informatie te verzwijgen over uw gezondheidstoestand, de geneesmiddelen die u 
gebruikt of de symptomen die u ervaart. 

 Niet deel te nemen aan een andere klinische studie met een experimentele behandeling -
ongeacht of het een studiegeneesmiddel, medisch hulpmiddel of een procedure betreft - 
tijdens uw deelname aan de huidige studie. 

 

U moet eveneens weten dat: 

- het voor uw veiligheid aanbevolen is om uw huisarts of andere behandelende artsen die bij 
uw behandeling betrokken zijn te informeren over uw deelname aan deze studie. Wij vragen 
u om hiervoor uw toestemming te geven.  

 

Contact 

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen 
maakt, kan u contact opnemen met de arts-onderzoeker _____________________________ 
of een medewerker van zijn/haar studieteam (naam, voornaam) 
_________________________op het telefoonnummer 
_________________________________. 

In geval van nood, kan u contact opnemen met _______________________op het 
telefoonnummer ________________________. 

Buiten de consultatie-uren moet u zich aanmelden op de spoedafdeling van uw ziekenhuis en 
vermelden dat u deelneemt aan een klinische studie. Uw dossier zal nuttige informatie 
bevatten voor de behandelde arts met betrekking tot de studie. 

Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact 
opnemen met de ombudsdienst in uw ziekenhuis op het telefoonnummer: 
___________________________.Indien nodig kan de ombudsdienst u in contact brengen met 
het Ethisch Comité.  
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Gelokaliseerde neuropathische pijn: een studie omtrent de topicale versus 
systemische behandeling van plaatselijke zenuwpijn 

III Aanvullende informatie  

1 : Aanvullende informatie over de organisatie van de studie 

Indien u besluit deel te nemen aan de studie en aan alle voorwaarden voor deelname voldoet, 
zal u onderstaande testen en onderzoeken doorlopen: 

  

KCE Trial - PELICAN

Bezoek (B) (o) Screening (a)Baseline (B1) (b) B2 B3 B4 B5 (m) Opvolgfase (B6)

Tijdstip bezoek (in weken) -1 0 4 12 18 24 26

Geïnformeerde toestemming x

Toelating/Uitsluitingscriteria x

Demografie (c) x

Medische en chirurgische 

achtergrond
x

Zw angerschapstest x

Sensorieel testen x x x

Documentatie studie 

interventie (p)
x x x x x x

Documentatie pijnlijke 

huidregio
x x x x x x

Onderzoek bijwerkingen x x x x x

Systemische medicatie 

gerelateerde bijwerkingen
x x x x x

Bijkomend 

medicatiegebruik
x x x x x x

Wekelijkse  online vragenlijst 

(Appi@Home) (n)

- PI-NRS           

- MQS-III

- Sleep NRS (f)

- Medicatie gerelateerde 

bijw erkingen (d)

- Stopzetting 

studiegeneesmiddel (d)

- Utrecht activiteiten lijst

x x

Maandelijkse  (e) online 

vragenlijst (Appi@Home)

- EQ-5D-5L (g)

- GPE (d) (h)     

- HADS (i)

- Interference BPI ( j)

- WPAI (k)

- NPSI (l)                                     

- ISI (q)

x x

Behandelingsfase
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2. Aanvullende informatie over de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan de 
studie 

A. Wisselwerking van de onderzochte studiegeneesmiddelen met andere medicatie  

Lidocaïne 5% pleister (Versatis): 

Studies over wisselwerking (interacties) met andere geneesmiddelen werden niet uitgevoerd. 
Tijdens klinische studies met de pleister zijn geen relevante interacties waargenomen.  

De pleister moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met ernstige 
hartinsufficiëntie, nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie. 

Hoewel de opname van lidocaïne doorheen de huid laag is, moet de pleister met 
voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten die Klasse I anti-aritmische geneesmiddelen (bv. 
tocaïnide, mexiletine, …) en andere lokale anesthetica krijgen, aangezien het risico op 
bijkomende algemene effecten niet uitgesloten kan worden. 

 

Capsaïcine 8% pleister (Qutenza): 

Er is nog geen formeel onderzoek uitgevoerd naar interacties met andere geneesmiddelen, 
omdat is aangetoond dat bij gebruik van capsaïcine alleen een tijdelijke, lage systemische 
opname plaatsvindt. 

 

Pregabaline (Lyrica): 

Er zijn geen relevante interacties aangetoond met andere geneesmiddelen. Er moet rekening 
gehouden worden met het versterkend effect van pregabaline tegenover anderen 
geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden. Dit kan resulteren in 
ademhalingsstilstand en coma. Bij gelijktijdige inname van oxycodon, lorazepam of alcohol 
met pregabaline kan duizeligheid, slaperigheid en concentratievermindering toenemen.   

Vetgedrukte  onderzoeken behoren tot standaard zorgen

(a) Screening vindt plaats d-21 tot d-2 voor de start van de behandeling  

(b) Randomisatie vindt plaats d-7 tot d-1 voor de start van de behandeling

(c) Geboortedatum, leeftijd, geslacht, ras

(d) Deze variabelen w orden niet verzameld bij baseline bezoek maar zijn vervat in alle andere onderzoeken

(e) Onderzocht bij baseline, w eek 6, 10, 14, 18, 22 en 26. Behalve bij baseline w ordt een afw ijking van maximum 3 

dagen voor w eek 6 en maximum 7 dagen voor de andere w eken toegestaan voor het vervolledigen van de 

verschillende onderzoeken. Baseline onderzoek moet plaats vinden 1 w eek voor B1 en uiterlijk 48 uur voor B1

(f) Sleep NRS: Sleep Numerical Rating Scale: slaapkw aliteit 

(g) EQ-5D-5L: Gezondheid gerelateerde levenskw aliteit 

(m) Behandeling met pregabaline w ordt gradueel afgebouw d over de periode van 1 w eek

(n) Een afw ijking van 48 uur is toegestaan voor het voltooien van de verschillende onderzoeken

(o) Een afw ijking van 5 dagen is toegestaan voor het tijdstip van de klinische visites

(h) GPE: Global Perceived Effect

(i) HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale

(j) Interference BPI: Impact van pijn op het functioneren

(k) WPAI: Work Productivity and Activity Impairment 

(l) NPSI: Neuropathic Pain Symptom Inventory 

(p) Aantal pleisters, locatie, dosis, controle op naleving en stopzetting van de studiemedicatie

(q) ISI: Insomnia Severity Index
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Bijwerkingen van de onderzochte studiegeneesmiddelen  

 

Bijwerkingen lidocaïne : 

Belangrijke bijwerkingen of symptomen om op te letten en wat te doen wat als u wordt 
beïnvloedt:  

Indien irritatie of een brandend gevoel optreedt terwijl u de pleister gebruikt, moet de pleister 
verwijderd worden. Het gebied van de irritatie moet vrij blijven van pleisters tot de irritatie stopt. 

 

Andere bijwerkingen die kunnen optreden: 

 Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):    

o Huidaandoeningen op of rond de plaats waar de pleister gebruikt wordt en 
kunnen roodheid, uitslag, jeuk, brandend gevoel, dermatitis (ontsteking van de 
huid) en kleine blaasjes inhouden. 

 Soms (kan tot bij 1 op de 100 gebruikers voorkomen):  

o Huidletsels en huidverwondingen. 

 Zeer zelden (kan tot bij 1 op de 10.000 gebruikers voorkomen):  

o Open wonden, ernstige allergische reacties en allergie. 

 

Bijwerkingen capsaïcine: 

Neem direct contact op met uw arts als de volgende bijwerkingen optreden 

 Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):  
o Als u voelt dat uw hart te snel, te langzaam of abnormaal klopt. 

 Frequentie niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald):  

o Ernstige roodheid op de plaats waar de pleister is aangebracht, blaarvorming 
en het weglekken van vocht uit de huid, de huid wordt heel pijnlijk bij aanraking, 
is opgezwollen, nat of glimmend. In een klein aantal gevallen kunnen dit 
symptomen zijn van tweedegraads brandwonden en dit heeft dringend 
aandacht nodig.    

Neem contact op met uw dokter als de volgende bijwerkingen optreden of erger worden: 

 Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen: 
o Roodheid of pijn, die langer dan een dag aanhoudt, op de plaats waar de 

pleister is aangebracht. 

 Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):  
o Jeuk, bultjes, blaren, zwelling, droogheid in het gebied waar de pleister is 

aangebracht, branderig gevoel, pijn in ledematen. 

 Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):  
o Striemen, tintelend gevoel, ontsteking, verhoogde of verlaagde gevoeligheid 

van de huid, huidreactie, irritatie, bloeduitstorting in het gebied waar de pleister 
is aangebracht. 

o Vermindering van smaak, verminderd gevoel in ledematen, 
oogirritatie,  hoesten, keelirritatie, misselijkheid, jeuk, spierspasmen, 
gordelroos, zwelling               van ledematen. 
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 Frequentie niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald):  

o Onbedoelde blootstelling (waaronder oogpijn, oog- en keelirritatie en hoesten) 

 

Bijwerkingen pregabaline en gabapentine: 

 

 Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen: 
o duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn 

 Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):  
o verhoogde eetlust 
o gevoel van verrukking, verwarring, stuurloosheid (desoriëntatie), verminderde 

seksuele interesse, geïrriteerdheid 
o aandachtsstoornissen, onhandigheid, geheugenstoornis, geheugenverlies, 

ongecontroleerde trillingen of bevingen, spraakstoornissen, tintelend gevoel, 
gevoelloosheid, sufheid/ slaperigheid (sedatie), slaapzucht (lethargie), 
slapeloosheid, vermoeidheid, u voelt zich abnormaal 

o wazig zien, dubbel zien 
o draaierigheid, problemen met evenwicht, vallen 
o droge mond, obstipatie, braken, winderigheid, diarree, misselijkheid, 

opgeblazen buik 
o erectieproblemen 
o zwelling van het lichaam inclusief de ledematen 
o een dronken gevoel hebben, abnormale manier van lopen 
o gewichtstoename 
o spierkramp, pijn in de gewrichten, rugpijn, pijn in de ledematen (armen en/ of 

benen), zere keel  

 Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):  
o verlies van eetlust, gewichtsverlies, bloedsuikerverlaging, 

bloedsuikerverhoging 
o veranderd zelfbesef, rusteloosheid, depressie, agitatie, 

stemmingsveranderingen, moeilijk op woorden kunnen komen, hallucinaties, 
abnormale dromen, paniekaanvallen, onverschilligheid, agressie, overdreven 
opgewektheid, geestelijke achteruitgang, problemen met nadenken, 
toegenomen seksuele interesse, problemen met het seksueel functioneren 
inclusief het moeilijk bereiken van een seksuele climax, vertraagde zaadlozing 
(ejaculatie) 

o veranderingen in het gezichtsvermogen, ongewone oogbewegingen, 
veranderingen in het gezichtsvermogen waaronder tunnelvisie (beperkt 
gezichtsveld), lichtflitsen, spastische bewegingen, afgenomen reflexen, 
hyperactiviteit, duizelig worden bij opstaan, gevoelige huid, smaakverlies, 
brandend gevoel, trillingen bij bewegen, afgenomen bewustzijn, verlies van 
bewustzijn, flauwvallen, toegenomen gevoeligheid voor geluid, zich niet lekker 
voelen 

o droge ogen, gezwollen ogen, oogpijn, zwakke ogen, waterige ogen, geïrriteerde 
ogen 

o hartritmestoornissen, versnelde hartslag, lage bloeddruk, hoge bloeddruk, 
veranderingen in de hartslag, verminderde werking van het hart 

o blozen, opvliegers 
o ademhalingsmoeilijkheden, droge neus, verstopte neus 
o toegenomen speekselproductie, brandend maagzuur, gevoelloos rond de 
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mond 
o transpireren, huiduitslag, koude rillingen, koorts 
o spiertrekkingen, gewrichtszwellingen, spierstijfheid, pijn inclusief spierpijn, pijn 

in de nek 
o pijn in de borst 
o moeilijk of pijnlijk urineren, incontinentie 
o zwakheid, dorst, beklemd gevoel op de borst 
o veranderingen in bloed- en levertestresultaten (verhoging van 

creatininefosfokinase, alanine-aminotransferase en aspartaat-
aminotransferase in het bloed, verlaging van het aantal bloedplaatjes in het 
bloed, tekort aan witte bloedlichaampjes dat zich uit in verhoogde gevoeligheid 
voor infecties (neutropenie), meer creatinine in het bloed, minder kalium in het 
bloed) 

o overgevoeligheid, opgezwollen gezicht, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en 
vorming van bultjes (netelroos), loopneus, bloedneus, hoesten, snurken 

o pijnlijke menstruaties 
o koude handen en voeten 

 Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen):  
o abnormaal reukvermogen, beweging van het zicht zodra het hoofd wordt 

bewogen, verandering in beleving van diepte, schitteringen, verlies van 
gezichtsvermogen 

o verwijden van de pupillen, scheel kijken 
o koud zweet, benauwd gevoel in de keel, opgezwollen tong 
o ontsteking van de alvleesklier 
o problemen met slikken 
o langzame of afgenomen beweging van het lichaam 
o problemen met schrijven 
o vochtophoping in de (onder)buik 
o vochtophoping in de longen 
o oevallen/ stuipen (convulsies) 
o veranderingen in het ECG (elektrocardiogram) die overeenkomen met 

verstoringen van de hartslag 
o spierbeschadiging 
o spontane afscheiding uit de borsten, abnormale borstgroei, borstvorming bij 

mannen 
o verstoord menstruatiepatroon (onregelmatige menstruaties) 
o verminderde werking van uw nieren (nierfalen), verminderde uitscheiding van 

urine, niet kunnen plassen (urineretentie) 
o afname van het aantal witte bloedcellen 
o ongepast gedrag 
o allergische reacties (waaronder mogelijk: moeite om adem te halen, ontstoken 

ogen (keratitis) en een heftige reactie van de huid met als kenmerken: 
huiduitslag, blaren, loslaten van de huid en pijn). 

o geelzucht (geelkleuren van huid en ogen). 

 Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen):  
o Leverfalen 
o hepatitis (leverontsteking). 

 

U moet onmiddellijk medisch advies inwinnen als u merkt dat uw tong of gezicht begint op te 
zwellen of als uw huid rood wordt en er blaarvorming of vervelling begint op te treden. 
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Bepaalde bijwerkingen zoals slaperigheid kunnen vaker voorkomen, omdat patiënten met 
ruggenmergletsel andere geneesmiddelen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld pijn of 
spasticiteit te behandelen. Deze geneesmiddelen hebben dezelfde bijwerkingen als 
pregabaline en de ernst van deze bijwerkingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik. 

 

B. Anticonceptie, zwangerschap bij de deelneemster/vrouwelijke partner van de 
deelnemer, risico’s voor het ongeboren kind / kind dat borstvoeding krijgt. 

Vrouwelijke deelnemer: 

Het effect van de studiegeneesmiddelen op het ongeboren kind is niet bekend. Als u besluit 
om deel te nemen aan dit onderzoek en als u zwanger kunt worden, dient u bereid te zijn een 
zwangerschapstest te ondergaan voordat u start met deelname aan de studie. Vrouwen 
kunnen enkel deelnemen na een negatieve zwangerschapstest. Bovendien dient u te 
voorkomen dat u zwanger wordt tijdens uw deelname aan de studie door het gebruik van 
anticonceptie. U kunt niet deelnemen indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of van plan 
bent zwanger te worden tijdens uw deelname aan de studie.  

Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent, is het belangrijk dat u dit onmiddellijk laat 
weten aan de arts-onderzoeker of het onderzoeksteam. Indien de partner van een mannelijke 
deelnemer zwanger wordt tijdens de studie, moet de arts-onderzoeker of het onderzoeksteam 
hiervan op de hoogte worden gebracht zodat de beste beslissing kan worden genomen voor 
de vrouwelijke partner en de foetus/baby. 

Vrouwelijke deelnemers worden vruchtbaar beschouwd, tenzij zij permanent gesteriliseerd zijn 
(bv. afbinding van de eileiders, verwijderde baarmoeder, dubbelzijdige verwijdering van de 
eierstokken of van de eileiders) of in de menopauze zijn (dat wil zeggen tenminste 12 maanden 
zonder menstruatie en dit zonder medische oorzaak).   

Vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden moeten van anticonceptie gebruiken. De arts-
onderzoeker zal met u overleggen wat de beste anticonceptiemethode is. Het gebruik van 
anticonceptie of andere maatregelen om zwangerschap te voorkomen is verplicht gedurende 
de volledige duurtijd van de studie tot na het beëindigen van de studie.  

Volgende methoden voor zwangerschapspreventie worden beschouwd als effectief indien 
consequent en correct gebruikt: 

 Gecombineerde (oestrogeen en progesteron bevattende) hormonale anticonceptie 
resulterend in de inhibitie van ovulatie:  

- Oraal / intravaginaal / transdermaal 

 Progesteron-only hormonale anticonceptie resulterend in de inhibitie van ovulatie: 

- Oraal / injectie / implant 

 Spiraal (intrauterine device / intrauterine hormone-releasing system) 

 Dubbelzijdige afbinding van de eileiders 

 Dubbelzijdige afbinding van de zaadleiders 

 Volledige seksuele onthouding 

 Progesteron-only hormonale orale anticonceptie waarvan inhibitie van de ovulatie niet 
het primaire doel is. 

 Condoom voor mannen of vrouwen met/zonder spermicide (zaaddodend middel) 

 Diafragma of spons met spermicide 
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Mannelijke deelnemer: 

Mannen met partners die zwanger kunnen worden moeten gebruik maken van een condoom 
in combinatie met of zonder een zaaddodend middel. Mannelijke deelnemers worden 
vruchtbaar beschouwd vanaf de pubertijd tenzij permanent gesteriliseerd door dubbelzijdige 
verwijdering van de teelballen. 

Voor de studiegeneesmiddelen is volgende informatie bekend met betrekking tot risico’s in 
geval van zwangerschap of borstvoeding: 

 

Lidocaïne:     

-Zwangerschap: lidocaïne gaat door de placenta. Er zijn geen voldoende gegevens 
beschikbaar omtrent het gebruik van lidocaïne bij zwangere vrouwen. Studies bij dieren tonen 
geen teratogeen (eigenschap om een afwijkend effect op de foetus te veroorzaken) potentieel 
aan. Het potentiële risico voor de mens is niet gekend. 

-Borstvoeding: lidocaïne wordt uitgescheiden in de moedermelk. Er zijn echter geen studies 
uitgevoerd bij borstvoedende vrouwen. 

-Vruchtbaarheid: geen klinische data beschikbaar omtrent vruchtbaarheid bij de mens. Studies 
op dieren hebben geen effect aangetoond op de vrouwelijke vruchtbaarheid. 

 

Capsaïcine:    

-Zwangerschap: Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens omtrent het gebruik van 
capsaïcine tijdens de zwangerschap. Studies bij de mens tonen een tijdelijke, lage 
systemische blootstelling aan capsaïcine, hierdoor is de kans klein dat capsaïcine het risico 
op ontwikkelingsafwijkingen bij baby of foetus verhoogt. 

-Borstvoeding: Het is niet bekend of capsaïcine wordt uitgescheiden in de moedermelk. 
Studies bij dieren tonen aan dat capsaïcine of de ontstane tussenproducten in melk worden 
uitgescheiden.  

-Vruchtbaarheid: geen klinische data beschikbaar omtrent de vruchtbaarheid bij de mens. Een 
studie bij ratten toonde een verlaging van het aantal en het percentage zaadcellen aan evenals 
een daling in het aantal zwangerschappen. 

 

Pregabaline en gabapentine:  

-Zwangerschap: Geen toereikende gegevens beschikbaar over het gebruik van pregabaline 
of gabapentine bij zwangere vrouwen. Uit studies bij dieren zijn schadelijke effecten op de 
voortplanting aan het licht gekomen. Het potentiële risico bij de mens in niet gekend, omwille 
hiervan mogen zwangere vrouwen niet deelnemen aan de studie. 

-Borstvoeding: Pregabaline en gabapentine worden uitgescheiden in de moedermelk. Het is 
niet bekend welk effect pregabaline of gabapentine op pasgeborenen/zuigelingen hebben. 

-Vruchtbaarheid: Geen klinische data beschikbaar omtrent vruchtbaarheid bij vrouwen. 
Klinisch onderzoek bij mannen toonde geen effect aan op de spermamotiliteit na 3 maanden 
en dit na blootstelling aan 600mg/dag pregabaline. Klinische data van toxiciteitsstudies bij 
ratten toonde effect op de vruchtbaarheid aan wanneer de therapeutische dosis ruimschoots 
werd overschreden. De bijwerkingen op het mannelijk voortplantingsorgaan en 
spermaparameters waren omkeerbaar en kwamen enkel voor bij ruime overschrijding van de 
therapeutische dosis. Om deze reden werden de bijwerkingen dan ook als weinig/niet klinisch 
relevant beschouwd. Experimenteel onderzoek van gabapentine bij dieren wijst niet op een 
effect op de vruchtbaarheid. 
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Er zijn geen risico’s verbonden aan de uitvoering van de klinische onderzoeken die opgenomen 
zijn in het studieprotocol. 
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Gelokaliseerde neuropathische pijn: een studie omtrent de topicale versus 
systemische behandeling van plaatselijke zenuwpijn 

IV Geïnformeerde toestemming  

Deelnemer (patiënten/deelnummer:…………………………………) 

Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen 
en risico’s van de studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennis genomen 
van het informatiedocument en de bijlagen ervan. 

Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals 
mijn huisarts of een familielid, te praten. 

Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord 
gekregen op mijn vragen. 

Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan 
deze studie stop te zetten zonder dat dit mijn relatie schaadt met het therapeutisch team dat 
instaat voor mijn gezondheid. 

Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden 
verzameld en dat de arts-onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze 
gegevens verzekeren overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake. 

Ik stem in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die zijn 
beschreven in de rubriek over het verzekeren van de vertrouwelijkheid (onder aanvullende 
informatie III, 3, p. 19-20). Ik geef ook toestemming voor de overdracht naar en verwerking 
van mijn gecodeerde gegevens in andere landen dan België. 

Ik ga ermee akkoord / Ik ga er niet mee akkoord (doorhalen wat niet van toepassing is) dat 
de studiegegevens die voor de hier vermelde studie gecodeerd worden verzameld, later zullen 
worden verwerkt, op voorwaarde dat deze verwerking beperkt blijft tot de context van de hier 
vermelde studie voor een betere kennis van de ziekte en de behandeling ervan. 

Ik ga ermee akkoord dat mijn huisarts en andere specialisten die betrokken zijn bij mijn 
behandeling op de hoogte worden gesteld van mijn deelname aan deze klinische studie. 

Ik heb een exemplaar ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde 
toestemming. 

 

 

Naam en voornaam deelnemer  Datum    Handtekening 
(In DRUKLETTERS) 
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Arts-onderzoeker 

Ik ondergetekende [naam, voornaam] ______________________________, arts-
onderzoeker, verklaar de benodigde informatie inzake deze studie mondeling te hebben 
gegeven evenals een exemplaar van het informatiedocument aan de deelnemer te hebben 
overhandigt. 

 

Ik bevestig dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem/haar te doen 
toestemmen tot deelname aan de studie en ik ben bereid om op alle eventuele bijkomende 
vragen te antwoorden. 

 

Ik bevestig dat ik werk in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de 
laatste versie van de "Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk (ICH-GCP E6R2)" 
en de Belgische wetten van 7 mei 2004 en 7 mei 2017 inzake experimenten op de menselijke 
persoon. 

 
 
Naam en voornaam van de arts-onderzoeker      Datum      Handtekening 
    
 


