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1 Disclaimer: niet alle bestaande websites werden beoordeeld. 
190 websites van patiëntenorganisaties en 140 websites 
van ziekenhuizen werden beoordeeld. Een volledige lijst 
van geraadpleegde sites kan worden opgevraagd bij Patient 
Centrics.

De afgelopen maanden bewees BEEPO 
zich als incubator van waardevolle ideeën 
die er het meest toe doen voor patiënten. 
Samen met de patiëntengemeenschap 
en Patient Centrics hebben we een 
patiëntvriendelijk, neutraal platform voor 
klinische studies gecreëerd om patiënt-
en op een begrijpelijke en toegankelijke 
manier beter te informeren over klinische 
studies. Uit een recente marktstudie 
van Patient Centrics blijkt immers dat er 
een toenemende behoefte is aan een 
dergelijk platform voor klinische studies 
aangezien slechts 15% van de geëval-
ueerde websites van patiëntenorganisa-
ties en 24% van de ziekenhuiswebsites 
momenteel informatie over klinische 
studies bevatten. 1

Tijdens deze BEEPO-sessie wezen 
patiëntenorganisaties een reeks portaal-
functies aan die voor hen bij de verdere 
ontwikkeling  van het platform  de hoog-
ste prioriteit moeten krijgen. Verder zijn 
we verheugd te kunnen aankondigen dat 
het platform klaar is om naar een volgend 
niveau getild te worden en de implemen-
tatie ervan te versnellen met de hulp van 
waardevolle partners.

“ ““We hebben een lange weg afgelegd 
sinds de eerste bijeenkomst waarop we 
samen met de patiëntenorganisaties 
de idee bespraken om voor hen een 
patiëntenplatform voor klinische studies 
te ontwikkelen. Sindsdien werden er 
gesprekken gevoerd met stakeholders 
en werd er een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd om de juridische, technische 
en ethische implicaties van een dergelijk 
platform voor klinische studies te onder-
zoeken. Nu gaan we een eerste editie 
van het portaal uitwerken op basis van 
de prioritisering van de portaalfuncties 
door de patiëntenorganisaties.” 

Mitchell Silva,  
CEO Patient Centrics
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Resultaat van de prioritisatie sessie

Blik achter de schermen:  
ontwerpversie van de  
homepage op basis van  
BEEPO-input

 
 

 
 “Na het geven van informatie moet-

en we altijd met eenvoudige vragen 
nagaan of patiënten begrijpen wat 
ze lezen en weten wat ze aan het 
doen zijn. Een beetje zoals banken 
doen, maar met het verschil dat het 
in dit geval om hun leven gaat.” Een 
van de BEEPO-patiëntenvertegen-
woordigers.

“Het verheugd ons dat het platform 
voor klinische studies steeds con-
creter wordt en uitgroeit tot een 
nuttig instrument voor alle belang-
hebbenden. We zijn ervan overtuigd 
dat dit platform een impact zal heb-
ben op de uitvoering van klinische 
studies, wat belangrijk is voor de 
toekomstige toegang tot innovatie

5 essentiële 
zoekresultaten volgens 
patiëntenorganisaties

••  Samenvatting van de studie in 
toegankelijke taal (protocol)

••  Inclusie- en exclusiecriteria

• •  Land

••  Ziekenhuis 

••  Resultaten van eerdere studies 
beschikbaar

5 prioritaire  
portaalfuncties voor  
patiëntenorganisaties

••  Informatie in de lokale taal 

••  Link naar patiëntenorganisatie 
(indien beschikbaar) in 
zoekresultaten op basis van 
therapeutisch gebied 

••  Mogelijkheid om een melding 
te ontvangen van updates over 
nieuwe klinische studies

••  Beoordeling van kennis (via 
quiz) om misvattingen over 
klinische studies uit te sluiten

••  Matchingscore tussen 
zoekcriteria en zoekresultaten Katrien Slagmulder,  

Clinical Operations Lead,  
Roche BeLux.
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 “Het platform voor klinische studies is een eerste succes van onze BEEPO-gemeenschap. Samen 

met de patiëntengemeenschap zijn we erin geslaagd een oplossing te creëren die vandaag sterk 
genoeg is om verder tot bloei te komen binnen de bredere stakeholdergemeenschap. Het is een 
mooi voorbeeld van patiënteninnovatie. We kunnen dan ook erg trots zijn op deze prestatie!” 

Valerie Storms
Patient Engagement Manager, 
Roche BeLux.

Volgende stap: versnelling!

Van BEEPO-incubator naar  
bredere stakeholdergemeenschap 

Wij zijn fier dat het platform voor klinische studies ook 
de aandacht van andere stakeholders heeft getrokken 
om zijn potentieel om de toegankelijkheid van klinische 
studies radicaal te veranderen. Om de verdere ontwik-
keling van het platform te versnellen, zullen we onze 
krachten bundelen met spelers uit de industrie en zie-
kenhuizen. Zo kan het platform echt doeltreffend zijn en 
ten dienste staan van patiënten en zorgverleners.

Hoe gaan we verder?

1) Betrekken van de patiëntenorganisaties als be-
voorrechte partner!

2) Uitwerken van een eerste versie van het plat-
form voor klinische studies met de nadruk op wat 
belangrijk is voor patiëntenorganisaties – update 
tijdens de BEEPO-sessie in december 2022.

3) Verdere ontwikkeling van het platform samen met 
de bredere stakeholdergemeenschap, waaronder 
andere spelers uit de industrie.

4) Betrekken van academische partners bij het part-
nerschap - latere fase.
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