
 
 

Studie Waar Deelname (belangrijkste 
punten) 

Belasting Resultaat Aanmelden en informatie 

CHDR 1846-B 
studie, testen 
onderzoeksmiddel 
FTX-1821 

Centre for 
Human 
Drug 
Research 
(CHDR) 
Leiden 

• Mannen en vrouwen 
tussen 18-65 jaar 

• Door DNA-onderzoek 
bevestigde diagnose van 
FSHD1 

• Niet roken 
• Kunnen lopen met of 

zonder hulpmiddelen of 
ondersteuning 

• 20 deelnemers met 
FSHD1 

• Medische keuring 
• MRI onderzoek 
• 14 dagen inname 

studiemedicatie in de ochtend 
en avond, voor het grootste 
deel thuis 

• 2 dagen en 1 nacht op CHDR, 
daarnaast 3 aparte bezoeken 

• 2 keer een spierbiopt 
• Vergoeding € 1.204,- 

Onderzoeksmiddel, FTX-1821 
wordt getest in opdracht van 
Fulcrum Therapeutics.  

Meer informatie op: 

https://proefpersoon.nl/fs
hd-spierziekte-onderzoek 

Aanmelden: 

Bij het CHDR, 
contactpersonen: Lisa 
Pagan en Sander Brooks 

Telefoon: 071-5246464 

E-mail: recruit@chdr.nl 

CHDR 1861 studie Centre for 
Human 
Drug 
Research 
(CHDR) 
Leiden 

• Mannen en vrouwen 
vanaf 16 jaar 

• Door DNA-onderzoek 
bevestigde diagnose van 
FSHD 

• In bezit van Android 
smartphone (versie 5.x-
8.x) 

• Geen interne medische 
apparaten zoals 
pacemaker, diepe 
breinstimulatie (DBS), 
etc. 

• 40 deelnemers met 
FSHD1 of 2 
 

• Korte medische keuring 
• 2 bezoeken aan CHDR (duur: 1 

uur) inclusief 2 korte 
bewegingstesten (een aantal 
meter lopen en spiertesten – 
deelname kan ook als deze 
testen niet uit te voeren zijn). 

• 1x per week thuismetingen 
met weegschaal, 
bloeddrukmeter gedurende 6 
weken 

• U krijgt een digitaal horloge en 
een applicatie op de mobiele 
telefoon die automatisch data 
verzamelt gedurende 6 weken 

• Vergoeding € 1.254,- 

Nieuwe instrumenten worden 
ontwikkeld om de kenmerken 
van FSHD te meten en in de 
toekomst ook de werking van 
nieuwe medicijnen. 

Het betreft: 

1. Een applicatie (app) die je 
telefoongebruik en je 
activiteit meet in het 
dagelijks leven 

2. Draagbare apparaten, 
namelijk een smartwatch 
(horloge dat activiteit en 
hartslag meet), een 
weegschaal en een 
bloeddrukmeter. 

Meer informatie: 

https://proefpersoon.nl/fs
hd-meetonderzoek 

Aanmelden: 

Bij het CHDR, 
contactpersoon: Ghobad 
Maleki 

Telefoon: 071-5246464 

E-mail: recruit@chdr.nl 

 

 


