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Hoe de databank https://databankklinischeproeven.be/nl gebruiken? 

 
In de databank https://databankklinischeproeven.be/nl krijgt u via een eenvoudige 
zoekopdracht een overzicht van klinische proeven uitgevoerd in België die zijn goedgekeurd 
door het FAGG en die nog niet zijn afgesloten. 
Het is wel mogelijk dat het betrokken ethisch comité nog geen gunstig advies gaf voor het 
uitvoeren van de klinische proef waardoor deze nog niet kan starten. 
 
De gegevens in de FAGG-databank zijn afkomstig van de Europese EudraCT-databank die de 
informatie weergeeft afkomstig van de academische en/of commerciële opdrachtgevers van 
klinische proeven. 
 
Hoe gebruikt u de zoekcriteria? 
Kies de taal: NL, FR of EN. 
 
Er zijn verschillende zoekcriteria. U kunt zoeken op een bepaald trefwoord, een ziekte of 
aandoening, de leeftijd, het type kandidaat en/of op het EudraCT-nummer. 
 
• Zoeken op woord in de titel van het protocol 

Deze informatie is beschikbaar in het Engels aangezien deze afkomstig is uit de Europese 
EudraCT-databank. 

• Zoeken op ziekte of aandoening 
U vult de naam van een ziekte in. Dit kan in de taal die u hebt gekozen(NL-FR-EN). 

• Zoeken op leeftijd 
U kunt kiezen uit vier gekozen leeftijdsgroepen. 

• Zoeken op type kandidaat (patiënt/gezonde vrijwilliger/kwetsbare doelgroep) 
U kunt kiezen uit drie gekozen types van kandidaat. 

• Zoeken op EudraCT-nummer 
Dit is een criterium dat kan worden gebruikt door gezondheidszorgbeoefenaars. 

 
U kunt verschillende zoekcriteria combineren. 
Wanneer u geen zoekcriteria ingeeft, krijgt u een overzicht met alle klinische proeven 
uitgevoerd in België die zijn goedgekeurd door het FAGG en die nog niet zijn afgesloten. 
 
Voorbeeld 
Opzoeken van klinische proeven rond Alzheimer 
 
Typ het woord “Alzheimer” in het Engels in het veld onder woord in de titel van het 
protocol. 
Klik op Toepassen. 
 
U ziet nu een aantal resultaten. Het aantal resultaten komt overeen met het aantal 
onderzoekslocaties in België waar er klinische proeven worden uitgevoerd rond Alzheimer. 
 
In de linkerkolom vindt u een meer gedetailleerd overzicht met de verschillende 
onderzoekslocaties wanneer u op Naam van het instituut of op Stad klikt. 
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Wanneer u op de titel van het protocol klikt, opent er zich een nieuwe pagina waarop u meer 
informatie vindt over de klinische proef. 
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