
RADAR-CNS

www.radar-cns.org

tijd bij mensen met ‘relapsing-remitting’ of secundair progressieve MS. Onderzoeken naar MS zullen 
worden uitgevoerd in Milaan, Barcelona en Kopenhagen.

Patiëntenadviescommissie
Tijdens alle stadia van het project wordt de mening van onze Patiënten Advies Commissie in overweging

genomen. Deze commissie bestaat uit een internationale groep patiënten en verzorgers met ervaring

met de drie aandoeningen, evenals vertegenwoordigers van relevante verenigingen en organisaties.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over het project of onze nieuwsbrief wilt ontvangen, neem dan contact op via info@
radar-cns.org of ga naar www.radar-cns.org of Twitter: @radarcns

Projectpartners

Remote Assessment of Disease and Relapse – 
Central Nervous System

www.radar-cns.org  |   @radarcns

Locaties van het klinische onderzoek
Ernstige depressieve stoornis: King’s College London, VUmc, Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Epilepsie: King’s College Hospital, Uniklinik Freiburg

Multiple Sclerose: Ospedale San Raffaele, Institut de Recerca Vall d’Hebron, RegionH

Beoordeling op afstand van ziekte en terugval - centraal zenuwstelsel

RADAR-CNS krijgt financiering van het Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 Joint Undertaking onder subsidienummer 
115902. Deze gezamenlijke onderneming krijgt ondersteuning van het Horizon 2020-programma voor Onderzoek 
en Innovatie van de Europese Unie en van EFPIA. Zie www.imi.europa.eu voor meer details.

Disclaimer: dit communicatiemateriaal weerspiegelt de mening van de auteur. IMI, Europese Unie, EFPIA of de
gerelateerde partners zijn geen van alle verantwoordelijk voor welk gebruik van de hierin vermelde informatie
dan ook.



Onderzoek naar ernstige depressies 
(major depressive disorder, MDD), 
multiple sclerose (MS) en epilepsie
Ernstige depressies, multipele sclerose en epilepsie 

zijn alle drie aandoeningen van het centrale 

zenuwstelsel. Ze kunnen een significante negatieve 

invloed hebben op het welzijn van mensen. De 

verschijnselen van alle drie de aandoeningen zijn 

bij elke patiënt anders en kunnen van dag tot dag 

variëren. Het continu meten van ziekteverschijnselen, 

stemming en dagelijks functioneren kan mensen 

helpen meer inzicht te krijgen in hun aandoening 

en in hoe deze verandert. Dit kan hun zorgteam 

helpen bij het opstellen van een behandelplan dat 

beter is afgestemd op hun persoonlijke situatie, en 

de behandeling van de aandoeningen verbeteren.

Over RADAR-CNS
Remote Assessment of Disease and Relapse in 

Central Nervous System Disorders (RADAR-CNS) is 

een groot internationaal onderzoeksproject. Artsen, 

patiënten, onderzoekers, technici en computer- en 

datawetenschappers uit de hele wereld werken 

samen om nieuwe manieren te ontwikkelen om 

factoren en omstandigheden te meten die van 

invloed zijn op patiënten met ernstige depressies, 

multipele sclerose en epilepsie. RADAR-CNS heeft 

als doel problemen zo vroeg mogelijk te signaleren 

en biedt de mogelijkheid nieuwe manieren te vinden 

waarop deze en andere chronische stoornissen 

kunnen worden aangepakt en behandeld.

gebruiken die het best bij hen passen. Informatie 

wordt actief verzameld, bijvoorbeeld door via 

hun mobiele telefoon regelmatig vragenlijsten 

te sturen naar deelnemers en ze te verzoeken 

om vragen te beantwoorden over hun dagelijkse 

activiteiten en stemmingen. Informatie wordt 

passief verzameld door bijv. het volgen van hun 

bewegingen, het tellen van het aantal stappen 

en het analyseren van spraakparameters.

Zowel de actieve als de passieve informatie-

verzameling zal helpen een compleet beeld te vormen 

van de gezondheid en het welzijn van de deelnemers. 

Al deze waardevolle informatie kan niet worden 

gemeten met standaard ziekenhuisonderzoek.

Klinische onderzoeken
Voor de drie aandoeningen – ernstige depressies, 
multipele sclerose en epilepsie – zijn klinische 
onderzoeken opgezet in een aantal onderzoeks-
ziekenhuizen en Europese universiteiten. De 
onderzoeken zullen een looptijd hebben van 6 
maanden tot 2 jaar, afhankelijk van de aandoening.

Ernstige depressies (MDD)
Dit onderzoek streeft ernaar ongeveer 600 
deelnemers met een voorgeschiedenis van 
depressie in het onderzoek op te nemen. Er zal 
worden onderzocht welke dagelijkse metingen 
ons kunnen helpen de actuele verschijnselen 
te begrijpen en mogelijk toekomstige terugval 

Meting op afstand
De afgelopen jaren was er een snelle toename 
van de hoeveelheid en nauwkeurigheid van 
gegevens die kunnen worden verzameld met 
smartphones en wearables – bijvoorbeeld 
met populaire bewegingstrackers zoals FitBit. 
RADAR-CNS wil dergelijke (en andere) apparaten 
gebruiken om gegevens te verzamelen over 
mensen met deze drie specifieke aandoeningen 
terwijl ze hun gewone leven leiden.
Met deze gegevens kunnen artsen bepaalde 
aspecten van de ziekteverschijnselen volgen 
die ze niet in een ziekenhuisomgeving zouden 
kunnen meten. Dankzij deze technologie kan 
informatie worden verzameld die gebruikt 
zou kunnen worden om zowel de deelnemer 
als de arts te waarschuwen als er een terugval 
ophanden is. Dit zou zorgen voor bijtijds 
ingrijpen en bijdragen aan de verbetering van 
gepersonaliseerde medische zorg en kwaliteit 
van leven.
Als deze nieuwe manier om verschijnselen 
te meten effectief blijkt te zijn, is het ultieme 
doel om deze voor zo veel mogelijk mensen 
toegankelijk te maken.

Verzamelen van informatie 
Voor het meten van verschijnselen in de 

thuisomgeving zullen deelnemers aan het 

RADAR-CNS onderzoek apparaten en technologie 

te voorspellen. Het MDD-onderzoek zal verricht 
worden in Londen, Amsterdam en Barcelona.

Multiple Sklerose (MS)
Er zullen twee onderzoeken worden uitgevoerd 
bij mensen met MS. In het eerste onderzoek zullen 
ongeveer 240 deelnemers worden opgenomen. 
Het zal zich richten op stemmingswisselingen, 
in het bijzonder depressieve gevoelens, bij 
mensen met een recente diagnose van MS. In 
het tweede onderzoek zullen ongeveer 400 
deelnemers worden opgenomen. Er zal gekeken 
worden naar de veranderingen en ernst van de 
invaliditeit en vermoeidheid in de loop van de tijd 
bij mensen met ‘relapsing-remitting’ of secundair 
progressieve MS. Onderzoeken naar MS zullen 
worden uitgevoerd in Milaan, Barcelona en 
Kopenhagen.

Epilepsie
Er zullen twee onderzoeken worden uitgevoerd 
bij mensen met MS. In het eerste onderzoek zullen 
ongeveer 240 deelnemers worden opgenomen. 
Het zal zich richten op stemmingswisselingen, in 
het bijzonder depressieve gevoelens, bij mensen 
met een recente diagnose van MS. In het tweede 
onderzoek zullen ongeveer 400 deelnemers 
worden opgenomen. Er zal gekeken worden naar 
de veranderingen en ernst van
de invaliditeit en vermoeidheid in de loop van de 

Facts & Figures

RADAR-CNS 
22 organisaties uit Europa en
de Verenigde Staten

Consortium
Een samenwerking tussen
onderzoekers uit de publieke
en private sector

Totaal budget
€ 25,7 miljoen

Startdatum 
April 2016

Einddatum 
30 Maart 2022

Academisch projectleider
Matthew Hotopf,  
King’s College London

Industrieel projectleider
Vaibhav Narayan,
Janssen Pharmaceutica NV
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