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Resultaten van medisch-wetenschappelijk 

onderzoek – Samenvatting voor leken 

STARLINER: Een onderzoek naar het ziekteverloop bij mensen 

met vermoedelijke interstitiële longziekte 
 

Zie het einde van de samenvatting voor de volledige titel van onderzoek. 

 

Over deze samenvatting 

Dit is een samenvatting van de resultaten van een medisch-

wetenschappelijk onderzoek (in dit document een ‘onderzoek’ 

genoemd), die is geschreven voor: 

 Leden van het publiek 

 Mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan.  

 

Deze samenvatting is gebaseerd op de gegevens die bekend 

waren op het moment dat deze samenvatting werd 

geschreven (in mei 2021).  

 

Inhoud van de 

samenvatting 

1. Algemene informatie 

over dit onderzoek 

2. Wie deed mee aan 

dit onderzoek? 

3. Wat is er gebeurd 

tijdens het 

onderzoek? 

4. Wat waren de 

resultaten van het 

onderzoek? 

5. Wat waren de 

bijwerkingen? 

6. Wat heeft dit 

onderzoek 

bijgedragen aan 

medisch-

wetenschappelijk 

onderzoek? 

7. Zijn er plannen voor 

andere 

onderzoeken? 

8. Waar kan ik meer 

informatie vinden 

9. Verklarende 

woordenlijst 

10.  Infografische 

samenvatting 

 
Het onderzoek begon in december 2017 en eindigde in 

november 2019. Deze samenvatting werd geschreven na 

afloop van het onderzoek. 

 

Geen enkel onderzoek kan ons alles vertellen over een 

medische aandoening. Er zijn heel veel mensen in diverse 

onderzoeken nodig om alles te ontdekken wat we moeten 

weten. De resultaten uit dit onderzoek kunnen verschillen van 

resultaten uit andere onderzoeken met een vergelijkbare 

groep patiënten. 

  

Dit was een onderzoek waarbij gekeken werd naar het 

ziekteverloop van interstitiële longziekten in de periode rond 

de diagnose. Er werden geen geneesmiddelen onderzocht 

door de onderzoekers. 

 

We willen iedereen bedanken die aan dit onderzoek heeft meegedaan 

De mensen die deelnamen, hebben onderzoekers geholpen bij de beantwoording van 

belangrijke vragen over een groep aandoeningen die littekenvorming in de longen 

veroorzaakt – aangeduid als interstitiële longziekten (ILD) – en het verloop van deze 

ziekten. 
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Belangrijke informatie over dit onderzoek 

 Over interstitiële longziekten (ILD): 

o ILD's zijn een groep aandoeningen die de longen aantasten. 

o Er zijn veel verschillende typen ILD. 

o Mensen met ILD moeten soms lang wachten voordat hun specifieke type ILD 

wordt gediagnosticeerd. 

o Dit betekent dat het enige tijd kan duren voordat mensen geneesmiddelen 

krijgen om ze te behandelen. 

 Over dit onderzoek: 

o Dit onderzoek werd uitgevoerd om meer te weten te komen over het verloop 

van ILD's vanaf het begin van de deelname aan het onderzoek tot de 

diagnose en de aanvang van de medicatie voor ILD. 

o Het idee achter dit onderzoek was dat kennis van het verloop van 

verschillende ILD's artsen kan helpen ILD's eerder te diagnosticeren, 

waardoor mensen eerder met een behandeling kunnen beginnen. 

o Bij dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in 6 landen, waren 178 mensen met 

vermoedelijke ILD betrokken.  

o Mensen werden in het onderzoek opgenomen voordat ze een diagnose 

hadden. 

o De mensen werden ingedeeld in groepen op basis van de diagnose die ze 

tijdens het onderzoek hadden gekregen: 

 Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) – een specifiek type ILD. 

 Niet-IPF ILD – ieder type ILD dat geen IPF is. 

 Niet-ILD – een aandoening die geen ILD is. 

 Geen diagnose – proefpersonen die tijdens het onderzoek geen 

diagnose kregen. 

o De mensen die werden gediagnosticeerd met een niet-ILD verlieten het 

onderzoek op de dag van de diagnose. 

o De mensen die geen diagnose kregen, verlieten het onderzoek na 12 

maanden. 

o Mensen die waren gediagnosticeerd met IPF of een niet-IPF ILD bleven in het 

onderzoek tot ze startten met medicatie voor hun ziekte of tot maximaal 6 

maanden als er sinds de diagnose geen medicatie was voorgeschreven. 

 Welke gegevens werden tijdens dit onderzoek verzameld? 

o Mensen kregen een mobiel apparaatje – een spirometer genoemd – mee naar 

huis om elke dag hun longfunctie te kunnen meten. 

o Onderzoekers maten ook de longfunctie tijdens bezoeken aan de 

onderzoekslocatie. 

o Mensen kregen nog een ander apparaatje – een versnellingsmeter genoemd 

– dat telde hoeveel stappen ze iedere dag liepen. 

o Onderzoekers maten tijdens bezoeken aan de onderzoekslocatie ook hoe ver 

mensen in 6 minuten konden lopen – ook wel de 6-minuten loopafstand 

genoemd. 

o Mensen vulden vragenlijsten in om hun symptomen en hun algehele welzijn 

(kwaliteit van leven) te meten. 

o Metingen die mensen thuis verrichtten, werden automatisch naar een online 

platform verstuurd waar hun artsen toegang toe hadden. De mensen die 

deelnamen aan het onderzoek konden hun resultaten inzien op een 

tabletcomputer die hun ter beschikking gesteld werd. 
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 Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek: 

o In de loop van de tijd werden er verschillen in longfunctie waargenomen 

tussen mensen met IPF en mensen met een niet-IPF ILD. Dergelijke 

verschillen kunnen artsen in de toekomst mogelijk helpen ILD te 

diagnosticeren en mensen eerder te laten beginnen met een behandeling toe 

te dienen. 

o Het verschil in de verandering in het aantal stappen per dag tussen mensen 

met IPF en mensen met een niet-IPF ILD was te klein om van betekenis te 

zijn. 

o Het verschil in de verandering in de 6-minuten loopafstand tussen mensen 

met IPF en mensen met een niet-IPF ILD was te klein om van betekenis te 

zijn. 

o Er werden tijdens de onderzoeksperiode geen betekenisvolle veranderingen 

in symptomen of het algehele welzijn waargenomen. 

o Over het geheel genomen was het door technische problemen met de 

thuismetingen lastig voor onderzoekers om op basis van dit onderzoek 

conclusies te trekken over het ziekteverloop. 

o Deze resultaten duiden erop dat er eerst technische verbeteringen zullen 

moeten worden doorgevoerd voordat de technologie voor thuismetingen een 

effectieve manier om gegevens te verzamelen kan worden. 
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1. Algemene informatie over dit onderzoek 

Waarom werd dit onderzoek gedaan? 

Interstitiële longziekten (ILD) is een benaming voor een groep ziekten die de longen 

aantasten. ILD's veroorzaken littekenvorming – aangeduid als fibrose – in de longen. 

Er zijn veel verschillende typen ILD en het duurt bij mensen met ILD soms lang voordat 

hun specifieke type ILD wordt gediagnosticeerd. Dit betekent dat het enige tijd kan duren 

voordat mensen een behandeling met geneesmiddelen krijgen. 

Er zijn allerlei redenen waarom het lang kan duren voordat er een diagnose wordt 

gesteld. Eén reden is dat er niet veel bekend is over het verloop van de verschillende 

typen ILD rond het moment van de diagnose. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat meer kennis van het ziekteverloop van ILD rond 

het moment van de diagnose artsen kan helpen ILD eerder te diagnosticeren, waardoor 

mensen eerder met een behandeling kunnen beginnen. 

 

Wat was het onderzoeksmiddel? 

Er werden geen geneesmiddelen onderzocht door de onderzoekers. 

Wat wilden onderzoekers te weten komen? 

Onderzoekers voerden dit onderzoek uit om meer te weten te komen over het verloop van 

ILD's vanaf het begin van de deelname aan het onderzoek tot de diagnose en de aanvang 

van de medicatie voor ILD (zie paragraaf 4 “Wat waren de resultaten van het 

onderzoek?”). 

De belangrijkste vraag die onderzoekers wilden beantwoorden was: 

1. Wat was de verandering in longfunctie in de periode rond de diagnose bij 

mensen met een ILD wanneer die thuis dagelijks werd gemeten? 

 

Andere vragen die onderzoekers wilden beantwoorden waren: 

2. Wat was de verandering in longfunctie in de periode rond de diagnose bij 

mensen met een ILD wanneer die werd gemeten tijdens bezoeken aan de 

onderzoekslocatie? 

3. Trad er een verandering op in de mate waarin mensen met een ILD actief waren 

in de periode rond de diagnose? 

4. Trad er bij mensen met een ILD een verandering op in de symptomen of de 

kwaliteit van leven in de periode rond de diagnose? 

 

Wat voor soort onderzoek was dit? 

Dit was een internationaal, multicentrisch onderzoek. Dit betekent dat het onderzoek 

plaatsvond in verschillende landen over de hele wereld en in meerdere ziekenhuizen.  

Bij dit onderzoek was geen geneesmiddel betrokken. Dit betekent dat de onderzoekers 

dit onderzoek niet gebruikten om erachter te komen hoe goed een geneesmiddel werkt 

en dat mensen tijdens het onderzoek geen specifiek geneesmiddel toegediend kregen. 
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Wanneer en waar vond het onderzoek plaats? 

Dit onderzoek begon in december 2017 en werd afgesloten in november 2019. 

Deze samenvatting werd geschreven na afloop van het onderzoek.  

Het onderzoek vond plaats in 37 onderzoekslocaties in 6 landen. Op deze kaart ziet u de 

landen waar het onderzoek plaatsvond.  

 

 

 
  

• Canada 

• Frankrijk 

• Ierland 

• Italië 

• Nederland 

• Rusland 
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2. Wie deed mee aan dit onderzoek? 

Aan dit onderzoek deden 178 mensen met vermoedelijke ILD mee. Tijdens het onderzoek:  

 werden 68 mensen gediagnosticeerd met IPF – een specifiek type ILD; 

 werden 62 mensen gediagnosticeerd met een type ILD dat geen IPF was – 

aangeduid als een niet-IPF ILD; 

 werden 9 mensen gediagnosticeerd met een aandoening die geen ILD was;  

 kregen 39 mensen geen diagnose voordat ze het onderzoek verlieten. 

 

 

Mensen konden aan het onderzoek meedoen als:  

 hun arts dacht dat ze mogelijk een ILD hadden. 

 

Mensen konden niet meedoen aan het onderzoek als: 

 ze een voorgeschiedenis van significante hartziekte hadden; 

 ze een voorgeschiedenis van bindweefselaandoeningen hadden, bijvoorbeeld 

reumatoïde artritis; 

 ze niet meer dan 28 dagen vóór dit onderzoek hadden deelgenomen aan een 

ander onderzoek. 
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3. Wat is er gebeurd tijdens het onderzoek? 

In dit onderzoek werden mensen gevolgd in de periode rond de diagnose. 

De mensen in het onderzoek werden ingedeeld in groepen op basis van de diagnose die 

ze tijdens het onderzoek hadden gekregen. De diagnosegroepen waren: 

 IPF – mensen gediagnosticeerd met IPF. 

 Niet-IPF ILD – mensen gediagnosticeerd met een ILD die geen IPF was. 

 Niet-ILD – mensen gediagnosticeerd met een aandoening die geen ILD was. 

 Geen diagnose – mensen die tijdens het onderzoek geen diagnose kregen. 

In de onderstaande afbeelding is de opzet van het onderzoek te zien. 

 
 

Mensen in dit onderzoek werden gevolgd door middel van een combinatie van metingen 

die thuis werden verricht en metingen die op de 

onderzoekslocatie werden verricht. 

Mensen in dit onderzoek kregen een mobiel 

apparaatje – een spirometer genoemd – mee naar 

huis. Met de spirometer werd gemeten hoeveel 

lucht ze konden uitademen nadat ze een zo groot 

mogelijke hap lucht hadden genomen – de 

zogeheten geforceerde vitale capaciteit. Alle 

mensen maten hun geforceerde vitale capaciteit 

dagelijks thuis. De mensen in het onderzoek 

kregen nog een ander apparaatje – een 
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versnellingsmeter genoemd. Dit apparaatje werd als een horloge om de pols gedragen en 

telde hoeveel stappen ze iedere dag liepen.  

Metingen die mensen thuis verrichtten, werden automatisch naar een online platform 

verstuurd waar hun artsen toegang toe hadden. De mensen die deelnamen aan het 

onderzoek konden hun resultaten inzien op een tabletcomputer die hun ter beschikking 

gesteld werd.   
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4. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek? 

Vraag 1: Wat was de verandering in longfunctie in de periode rond de diagnose 

bij mensen met een ILD wanneer die thuis dagelijks werd gemeten? 

De onderzoekers wilden weten hoe sterk de geforceerde vitale capaciteit veranderde in 

de periode rond de diagnose bij mensen met ILD.  

Er waren echter enige technische problemen met de spirometers. 

 Soms konden mensen geen meting doen met de spirometer. 

 Soms konden de spirometers geen contact maken met de tabletcomputers. 

 Soms detecteerden de spirometers niet wanneer een dagelijkse uitblazing niet 

goed was uitgevoerd en werd het resultaat ook geaccepteerd als de meting niet 

klopte. 

Er werden verschillen in de geforceerde vitale capaciteit waargenomen tussen mensen 

met IPF en mensen met een niet-IPF ILD. Door technische problemen met de 

thuismetingen was het voor onderzoekers echter lastig om op basis van deze resultaten 

conclusies te trekken over het ziekteverloop. 
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Vraag 2: Wat was de verandering in longfunctie in de periode rond de diagnose 

bij mensen met een ILD wanneer die werd gemeten tijdens bezoeken aan de 

onderzoekslocatie? 

De onderzoekers maakten in dit onderzoek ook gebruik van de meer gangbare methode 

om de geforceerde vitale capaciteit te meten. Mensen gingen tijdens het onderzoek ten 

minste 3 keer naar de onderzoekslocatie om hun longfunctie te laten meten. 

De onderzoekers wilden weten hoe sterk de geforceerde vitale capaciteit veranderde in 

de periode rond de diagnose bij mensen met ILD. De geforceerde vitale capaciteit nam 

sterker af in de groep mensen met IPF dan in de groep mensen met een niet-IPF ILD. 
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Vraag 3: Trad er een verandering op in de mate waarin mensen met een ILD 

actief waren in de periode rond de diagnose? 

De onderzoekers wilden weten hoe sterk de activiteitsniveaus van mensen in het 

onderzoek veranderden in de periode rond de diagnose.  

Het aantal stappen per dag nam sterker af in de groep mensen met IPF dan in de groep 

mensen met een niet-IPF ILD. Het verschil in de verandering in het aantal stappen per 

dag tussen mensen met IPF en mensen met een niet-IPF ILD was te klein om van 

betekenis te zijn. 
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Onderzoekers maten ook hoe ver mensen in het onderzoek in 6 minuten konden lopen – 

ook wel de 6-minuten loopafstand genoemd. 

De veranderingen in de 6-minuten loopafstand waren klein. Het verschil in de 

verandering in de 6-minuten loopafstand tussen mensen met IPF en mensen met een 

niet-IPF ILD was te klein om van betekenis te zijn. 

 

 

 

Vraag 4: Traden er bij mensen met een ILD veranderingen op in de symptomen 

of de kwaliteit van leven in de periode rond de diagnose? 

De onderzoekers vroegen mensen in het onderzoek om vragenlijsten in te vullen over hun 

symptomen en hun algehele welzijn (kwaliteit van leven).  

Er traden geen betekenisvolle veranderingen op in de symptomen of de kwaliteit van 

leven in de periode rond de diagnose bij mensen die waren gediagnosticeerd met IPF en 

bij mensen die waren gediagnosticeerd met een niet-IPF ILD.  
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5. Wat waren de bijwerkingen? 

De mensen in dit onderzoek kregen tijdens het onderzoek geen specifiek geneesmiddel 

toegediend. Dit betekent dat de onderzoekers geen gegevens hoefden te verzamelen over 

bijwerkingen. 

 

6. Wat heeft dit onderzoek bijgedragen aan medisch-

wetenschappelijk onderzoek? 

De hier gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit één enkel onderzoek onder 

178 mensen met vermoedelijke ILD dat werd gehouden in 6 landen.  

Dit was het eerste onderzoek dat was opgezet om gegevens te verzamelen over het 

verloop van ILD's in de periode rond de diagnose. De onderzoekers hoopten dat kennis 

van het ziekteverloop artsen kan helpen ILD's eerder te diagnosticeren, waardoor mensen 

eerder met een behandeling kunnen beginnen.  

Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek: 

 In het algemeen waren mensen in staat hun geforceerde vitale capaciteit en het 

aantal stappen per dag zelf thuis te meten en om hun resultaten tijdens de 

meting op hun tabletcomputer te zien. 

 In de periode rond de diagnose: 

o Er werden verschillen in longfunctie waargenomen tussen mensen met 

IPF en mensen met een niet-IPF ILD wanneer die thuis en tijdens 

bezoeken aan de onderzoekslocatie werd gemeten. 

o Het verschil in de verandering in het aantal stappen per dag tussen 

mensen met IPF en mensen met een niet-IPF ILD was te klein om van 

betekenis te zijn. 

o Het verschil in de verandering in de 6-minuten loopafstand tussen 

mensen met IPF en mensen met een niet-IPF ILD was te klein om van 

betekenis te zijn. 

o Er werden geen betekenisvolle veranderingen in symptomen of het 

algehele welzijn waargenomen. 

o Over het geheel genomen werd er een verschil in het ziekteverloop 

waargenomen tussen mensen met IPF en mensen met een niet-IPF ILD.  

 Het vaststellen van verschillen in ziekteverloop zou een manier 

kunnen zijn om onderscheid te maken tussen IPF en een niet-IPF 

ILD, en dat kan de diagnose ten goede komen. 

 Door diverse technische problemen met de technologie voor 

thuismetingen was het voor onderzoekers echter lastig om 

conclusies te trekken over de verzamelde metingen. 

Door mensen thuis metingen te laten verrichten konden vaker gegevens worden 

verzameld en hoefden mensen niet zo vaak naar de onderzoekslocatie te komen. Deze 

resultaten duiden er echter op dat er eerst technische verbeteringen zullen moeten 

worden doorgevoerd voordat de technologie voor thuismetingen een effectieve manier 

om gegevens te verzamelen kan worden. 
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Geen enkel onderzoek kan ons alles vertellen over een medische aandoening. Er zijn heel 

veel mensen in diverse onderzoeken nodig om alles te ontdekken wat we moeten weten. 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen verschillen van resultaten uit andere onderzoeken 

met een vergelijkbare groep patiënten. 

Dit was een onderzoek waarbij gekeken werd naar het ziekteverloop van ILD's. Er werden 

geen geneesmiddelen onderzocht door de onderzoekers. 

 

7. Zijn er plannen voor andere onderzoeken? 

Op het moment dat deze samenvatting werd geschreven, waren er geen andere 

onderzoeken gepland die naar het ziekteverloop bij mensen met IPF kijken. 

 

8. Waar kan ik meer informatie vinden? 

U kunt meer informatie over dit onderzoek vinden op de websites hieronder: 

 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03261037.  

 https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-

characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html. 

 

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen over dit onderzoek heb? 

Hebt u na het lezen van deze samenvatting nog vragen? 

 Ga naar het ForPatients-platform en vul het contactformulier in – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-

characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html. 

 Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw lokale Roche-vestiging. 

 

Hebt u aan dit onderzoek meegedaan en hebt u nog vragen over de resultaten? 

 Praat dan met de arts of het personeel in de onderzoekslocatie. 

 
Hebt u vragen over uw eigen behandeling? 

 Praat dan met uw onderzoeker. 

 

Wie heeft dit onderzoek georganiseerd en betaald? 

Dit onderzoek is georganiseerd en betaald door F. Hoffmann-La Roche Ltd, met 

hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland. 

 

Volledige titel van het onderzoek en andere identificerende gegevens 

De volledige titel van dit onderzoek is: “Een onderzoek om het ziekteverloop van 

idiopathische pulmonale fibrose en interstitiële longziekte tijdens de peri-diagnostische 

periode te karakteriseren”. 

 
Het onderzoek staat bekend als ‘STARLINER’. 

 Het protocolnummer voor dit onderzoek is: MA39297. 

 De ClinicalTrials.gov-identificatie voor dit onderzoek is: NCT03261037. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03261037
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html
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9. Verklarende woordenlijst 
6-minuten loopafstand  Hoe ver iemand in 6 minuten kan lopen – 

gemeten in meters 

Versnellingsmeter Een apparaatje dat telt hoeveel stappen 

iemand per dag loopt 

Klinisch onderzoek  

 

Een klinisch onderzoek is een onderzoek 

waarbij onderzoekers gedurende een 

bepaalde tijd een groep mensen 

onderzoeken 

De onderzoekers hebben regelmatig 

contact met de mensen in het onderzoek 

en voeren medische testen uit 

Bindweefselziekten Een groep ziekten die van invloed zijn op 

het immuunsysteem en overal in het 

lichaam ontstekingen veroorzaken – 

bijvoorbeeld in de huid of de gewrichten 

of in organen zoals de nieren of longen 

Ziekteverloop Hoe een ziekte zich openbaart – en hoe 

deze in de loop van de tijd verandert 

Fibrose  Littekenvorming 

Geforceerde vitale capaciteit  

 

Hoeveel lucht iemand kan uitademen 

na het nemen van een zo groot mogelijke 

hap lucht 

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF)  

 

Een ziekte waarbij in de longen littekens 

worden gevormd en ademen moeilijker 

wordt 

Idiopathische pulmonale fibrose is een 

interstitiële longziekte 

Internationaal, multicentrisch onderzoek Een onderzoek dat plaatsvindt in 

verschillende landen over de hele wereld 

en in meerdere ziekenhuizen 

Interstitiële longziekten (ILD)  

 

Een groep ziekten waarbij in de longen 

littekens worden gevormd en ademen 

moeilijker wordt 

Longfunctie  Hoe goed de longen werken 

Niet-ILD Een aandoening die geen interstitiële 

longziekte is 

Niet-IPF ILD Een interstitiële longziekte die geen 

idiopathische pulmonale fibrose is 

Peri-diagnostische periode De periode rond (vóór en na) de diagnose  

Kwaliteit van leven  Algeheel welzijn 

Bijwerkingen  Ongewenste medische problemen die 

optreden tijdens een klinisch onderzoek 

Spirometer  

 

Een mobiel apparaatje dat de geforceerde 

vitale capaciteit (longfunctie) meet 
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Onderzoekslocatie Een locatie – vaak een ziekenhuis – waar 

een klinisch onderzoek plaatsvindt 
 



WIE HEEFT ER DEELGENOMEN AAN DIT ONDERZOEK?

ZIJN ER PLANNEN VOOR ANDERE ONDERZOEKEN?

Op het moment dat deze samenvatting werd geschreven, waren er geen andere 

onderzoeken gepland die naar het ziekteverloop bij mensen met IPF kijken.

ACHTERGROND

STARLINER: Een onderzoek naar het ziekteverloop bij mensen met vermoedelijke interstitiële longziekte

Dit is een samenvatting van de resultaten van een 

klinisch onderzoek geschreven in mei 2021 voor 

leden van het publiek en mensen die aan het

onderzoek hebben meegedaan.

Geen enkel onderzoek kan ons alles vertellen over

een medische aandoening. Er zijn heel veel 

mensen in diverse onderzoeken nodig om alles te 

ontdekken wat we moeten weten. De resultaten uit 

dit onderzoek kunnen verschillen van resultaten uit 

andere onderzoeken met een vergelijkbare groep 

patiënten.

Dit was een onderzoek waarbij gekeken werd 

naar het ziekteverloop van interstitiële 

longziekten (ILD's) in de periode rond de 

diagnose.

Er werden geen geneesmiddelen onderzocht door de

onderzoekers.

ILD's zijn een groep 

aandoeningen waarbij in de

longen littekens worden

gevormd– aangeduid als 

fibrose.

Er zijn veel verschillende 

typen ILD en het duurt bij 

mensen met ILD soms lang 

voordat hun specifieke type 

ILD wordt gediagnosticeerd.

Dit betekent dat het enige tijd 

kan duren voordat mensen

een behandeling 

met geneesmiddelen krijgen.

Meer kennis van het 

ziekteverloop van ILD kan

artsen helpen ILD eerder te 

diagnosticeren, waardoor 

mensen eerder met een 

behandeling kunnen beginnen.

37 ONDERZOEKSLOCATIES IN

6 LANDEN

MAXIMAAL 18

MAANDEN GEVOLGD

68 mensen 
met idiopathische 

pulmonale fibrose 

(IPF) – een

specifiek type ILD

Leeftijd 51-83 jaar

62 mensen
gediagnosticeerd met een

ILD die geen IPF was –

aangeduid als een niet-IPF

ILD

Leeftijd 44-89 jaar

9 mensen
met een niet-ILD

Leeftijd 54-81 jaar

39 mensen
die geen diagnose kregen

Leeftijd 49-85 jaar

178 MENSEN
MET VERMOEDELIJKE

ILD

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN?

U kunt meer informatie over dit onderzoek vinden op de websites hieronder:

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03261037

• https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-

characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html

Hebt u na het lezen van deze samenvatting nog vragen?

• Ga naar het ForPatients-platform en vul het contactformulier in –

https://forpatients.roche.com/en/trials/respiratory-disorder/ipf/a-study-to-

characterize-the-disease-behavior-of-idiopathic-pulmo.html

• Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw lokale Roche-vestiging.

Hebt u aan dit onderzoek meegedaan en hebt u nog vragen over de 

resultaten?

• Praat dan met de onderzoeker of het onderzoekspersoneel in de onderzoekslocatie.

Hebt u vragen over uw eigen behandeling?

• Praat dan met de arts die verantwoordelijk is voor uw behandeling.

IPF

Mensen die waren gediagnosticeerd met 

IPF bleven in het onderzoek tot ze startten 

met medicatie voor hun ziekte of tot 

maximaal 6 maanden als er sinds de 

diagnose geen medicatie was 

voorgeschreven

Niet-IPF ILD

Mensen die waren gediagnosticeerd met 

een niet-IPF ILD bleven in het onderzoek 

tot ze startten met medicatie voor hun 

ziekte of tot maximaal 6 maanden als er 

sinds de diagnose geen medicatie was 

voorgeschreven

Niet-ILD

Mensen die 

werden gediagnosticeerd met een niet-ILD 

verlieten het onderzoek op 

het moment van diagnose

Geen diagnose

Mensen verlieten het onderzoek als ze na 

12 maanden in het onderzoek niet waren 

gediagnosticeerd 

of verlieten het onderzoek om andere 

redenen voordat ze waren 

gediagnosticeerd

Diagnose

De mensen in het 

onderzoek werden 

ingedeel in vier groepen 

op basis van de diagnose 

die ze hadden gekregen

Deelname aan 

onderzoek

Mensen werden in het 

onderzoek opgenomen als 

hun arts dacht dat ze 

mogelijk een ILD hadden 

maar ze niet waren 

gediagnosticeerd met een 

ILD

WIE HEEFT DIT ONDERZOEK GEORGANISEERD EN

BETAALD?

Dit onderzoek is georganiseerd en betaald door F. Hoffmann-La Roche Ltd, met 

hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland.
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK?VAN WELKE TESTEN WERD IN HET ONDERZOEK GEBRUIK GEMAAKT?

Afgenomen 

met 148 ml bij 

mensen met 

IPF

Afgenomen met 

149 ml bij 

mensen met IPF

Afgenomen met 23 

ml bij mensen met

een niet-IPF ILD

Geforceerde vitale 

capaciteit thuis

gemeten

Geforceerde vitale 

capaciteit gemeten in de

onderzoekslocatie

Longfunctie

V
e

ra
n

d
e

ri
n

g
in

d
e

lo
n

g
fu

n
c

ti
e

Afgenomen met 

693 meter bij 

mensen met IPF

Er traden bij mensen met 

IPF of een niet-IPF ILD geen 

betekenisvolle veranderingen 

op in de symptomen of de 

kwaliteit van leven die in de 

onderzoekslocatie werden 

gemeten

Afgenomen met 

404 stappen bij 

mensen met een 

niet-IPF ILD

Toegenomen met 

16 meter bij mensen 

met IPF

Afgenomen met

4 meter bij 

mensen met een 

niet-IPF ILD

V
e

ra
n

d
e

ri
n

g
in

a
c

ti
v
it

e
it

s
n

iv
e

a
u

Activiteitsniveau

Aantal stappen per 

dag thuis gemeten

6-minuten loopafstand 

gemeten in de 

onderzoekslocatie

Dagelijks thuis gemeten

Gemeten tijdens bezoeken aan de

onderzoekslocatie

Mensen kregen een mobiel apparaatje, een spirometer genoemd, 

mee naar huis waarmee ze de geforceerde vitale capaciteit konden meten– d.w.z. 

hoeveel lucht ze konden uitademen nadat ze een zo groot mogelijke hap lucht

hadden genomen.

Metingen die mensen thuis verrichtten, werden automatisch naar een online platform 

verstuurd waar hun artsen toegang toe hadden. De mensen die deelnamen aan het onderzoek konden 

hun resultaten inzien op een tabletcomputer die hun ter beschikking gesteld werd.

De geforceerde vitale capaciteit werd door de onderzoekers gemeten met behulp 

van de apparaten van de onderzoekslocatie.

Mensen kregen een apparaatje, een versnellingsmeter genoemd.

Dit apparaatje werd als een horloge om de pols gedragen en telde

hoeveel stappen ze iedere dag liepen.

Onderzoekers bekeken ook hoe ver mensen in 6 minuten konden lopen –

ook wel de 6-minuten loopafstand genoemd.

Mensen vulden vragenlijsten in over hun symptomen

en hun algehele welzijn (kwaliteit van leven).
Door technische problemen met 

de technologie voor 

thuismetingen was het voor 

onderzoekers lastig om 

conclusies te trekken over de 

verzamelde metingen

Over het geheel genomen werd er een

verschil in het ziekteverloop waargenomen tussen mensen met 

IPF en mensen met een niet-IPF ILD.

Deze resultaten duiden erop dat er eerst technische verbeteringen 

zullen moeten worden doorgevoerd voordat de technologie voor 

thuismetingen een 

effectieve manier om gegevens te verzamelen kan worden.

Toegenomen met 

19 ml bij mensen 

met een niet-IPF 

ILD
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