
Onderzoek bij mensen met  
artritis psoriatica

Op weg naar 
de beste 
behandeling 



De TOFA-PREDICT studie

Mevrouw Folkers, 67 jaar: 
 
“Doordat ik meedoe aan dit onderzoek, krijg ik uitgebreide en 
intensieve begeleiding. Daarnaast vind ik het belangrijk om bij te 
dragen aan een betere behandeling voor mensen met artritis 
psoriatica. Voor mijzelf hoop ik dat de nieuwere medicatie goed 
aanslaat en dat ik misschien geen MTX meer hoef te gebruiken.”

Waarom dit onderzoek
Veel patiënten met artritis psoriatica moeten meerdere geneesmiddelen 
proberen voordat er een behandeling is gevonden die goed aanslaat en 
geen bijwerkingen geeft. Met dit onderzoek willen we in de toekomst 
kunnen voorspellen welk geneesmiddel het beste zal werken bij  
welke patiënt. 

Wie kan deelnemen
Wij zoeken mensen met artritis psoriatica:
• Tussen de 18 en 75 jaar.
• Bij wie er twee of meer gewrichten pijnlijk en gezwollen zijn.
• Die óf nog nooit reuma-remmende medicijnen (‘DMARDs’) hebben 

gebruikt óf die onvoldoende effect hebben van behandeling met 
methotrexaat, leflunomide of sulfasalazine; en eventueel één  
andere DMARD.

Wat houdt deelname in
Als u deelneemt aan het onderzoek, bepaalt loting welke behandeling u 
krijgt. De deelnemers die nooit een DMARD hebben gebruikt, krijgen 
tofacitinib of methotrexaat. Deelnemers die onvoldoende effect van een 
DMARD hebben, krijgen naast methotrexaat, leflunomide of sulfasalazine 
- ook tofacitinib of etanercept. Deze medicijnen zijn goedgekeurd in 
Europa en de VS voor gebruik bij artritis psoriatica. 
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Hoe lang duurt het onderzoek
Het onderzoek duurt één jaar, waarbij u elke drie maanden de polikliniek 
bezoekt. Dit is even vaak als bij een reguliere behandeling met 
medicijnen, alleen duren de bezoeken wat langer. 

Tijdens de bezoeken vult u vragenlijsten in, nemen we bloed af, doen we 
lichamelijk onderzoek en op sommige momenten maken we 
röntgenfoto’s, MRI scans en PET scans.

Vragen of meedoen?
Hebt u vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen,  
dan kunt u contact opnemen via:
• E-mail: TOFA-PREDICT@umcutrecht.nl
• Telefoonnummer: 088 75 504 35
• www.umcutrecht.nl/tofa

6 uur

3 uur

1 uur

De afspraak duurt: 



2020100701

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

www.umcutrecht.nl/tofa
TOFA-PREDICT@umcutrecht.nl 
+31 (0)88 75 504 35


