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Extra inform
atie

Hoe komen 
we aan al die 
medicijnen?   

Kijk, 
dit is professor 

Morgan. 

26 Jaar, 
4 maanden 

en 2 dagen, om 
precies te zijn.  

Dan komt 
dat neer op... 
5346 dagen...

42768 
uur... 

26 x 365 + 
4 x 30,5 + 2 ...

52 x ...

Of nou… 
vaak werk ik nog 
wat langer door… 

Dus… 

Hallo! 
Aangenaam!

Misschien vind je het 
leuk om te weten hoe 

medicijnen worden 
gemaakt. 

Hoe ze alle pillen die 
nu gebruikt worden 
hebben gemaakt en 

getest. 

Medicijnen groeien 
niet aan plantjes - 
mensen hebben ze 

zelf gemaakt. 

Professor Morgan 
weet erg veel van de 
groeneneuzengriep. Hij 

heeft jaren lang onderzoek 
gedaan naar het ontstaan 
van de groeneneuzengriep. 

Of hoewel.. als we de 
weekenden eraf trekken, 

en de avonden, en de 
vakanties… 

Een pil begint 
met een idee. 
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...waardoor ze 

de stof bladgroen 
produceren. 

Dan kunnen we 
de groeneneuzengriep 
voortaan misschien 

voorkomen of genezen. 

Juist ja! 

Ik ontdekte dat cellen 
achter de neusholte 
iets verkeerd doen, ...

Dat hoort niet. Als de 
cellen toch bladgroen 
maken, ontstaat de 
groeneneuzengriep.  

“Preklinisch” betekent 
dat er nog geen 

testen op mensen 
worden gedaan.

De preklinische 
fase bestaat uit drie 

stappen: 

Dat klinkt goed! 
En hoe kunt u het 

bladgroen dan 
stoppen?

Dus toen dacht ik: als we de 
productie van dat bladgroen 

tegen kunnen gaan..   
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Ja ja. Nou ja. 
In ieder geval... 

U heeft 
ontdekt hoe de 

groeneneuzengriep 
ontstaat. 

Om het bladgroen te 
stoppen probeer ik samen 
met mijn team een nieuw 

medicijn te vinden. 

Het eerste deel van het 
onderzoek gaat dan van start: 

de preklinische fase. 

dit is natuurlijk niet 
echt zo, want de 

groeneneuzengriep 
bestaat niet ;)
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Maar alsnog 
zijn dat er vrij 

veel. 

De 95 stoffen 
die lijken te werken 

worden getest in het 
laboratorium. 

Stof A 
werkt niet. 

Stof B 
misschien 

wel.

In dit 
geval: 872 
stofjes.

Omdat ik 
weet hoe de 

groeneneuzengriep 
ontstaat, ...

Preklinische fase - stap 1: bedenken welke stoffen mogelijk kunnen werken.

Preklinische fase - stap 2: stoffen testen met een computer.

Preklinische fase - stap 3: stoffen testen in het laboratorium.

Stof A Stof B
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kan ik wel 
ongeveer bedenken 
welke stoffen daar 

tegen werken. 

In de computer 
staat zoveel 

informatie van het 
menselijk lichaam...

.. dat de computer kan 
voorspellen of een 

stof niet of misschien 
wel werkt.

In dit geval bleven 
er 95 stofjes over. 

Die testen we 
verder. 

776 andere 
stofjes ook 

niet.

94 andere 
misschien 

ook.  

In het laboratorium 
wordt eerst een 

celkweek gemaakt. 

Een celkweek?! 
Zie volgende 

bladzijde! 

Een celkweek is 
een klein bakje met 
menselijke cellen. 

En die overgebleven 9 
stofjes: worden die nu 

op dieren getest? 

Juist. Kijk: hier hebben 
we een paar muizen met 
de groeneneuzengriep. 

Hoe het medicijn op 
muizen reageert, zegt 
iets over hoe het bij 

mensen werkt. 

Door eerst met dieren te 
werken, is het medicijn zo 

veilig mogelijk als we het op 
mensen gaan testen.

86 stofjes werken toch niet. 9 stofjes misschien wel. 

Stof C

Stof B
de cel wordt 

beter! 

de cel blijft 
ziek.  

Zo met het blote oog 
zie je niet zo veel..  

Maar als je door een 
microscoop kijkt zie je 

de cellen. 

Een menselijk lichaam 
is opgebouwd uit 

cellen. Cellen bevatten 
veel informatie en 
helpen je lichaam 

gezond te houden. 

Cellen zijn geen 
beestjes, maar ze 
kunnen wel ziek 

worden. En jou per 
ongeluk ook ziek 

maken. 
Ik help je 

graag - maar 
soms ben ik zelf 
ziek. Dan ga ik 
dingen verkeerd 

doen.

dan is er een 
grote kans dat mensen 
of dieren er ook beter 
zouden kunnen worden 

van die stofjes.
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Bijvoorbeeld  
als je verkouden 
bent, dan help ik 
je om beter te 

worden. 

Als ze in het 
labaratorium zieke 
cellen beter kunnen 

maken met de 
stofjes... 
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Stof B 

10 ml

te weinig

20 ml

goed

30 ml

goed

40 ml

te veel

placeboplaceboStof B

Als alles goed gaat 
wordt het medicijn 
ook op zoogdieren 
getest. Hun lichaam 
lijkt nog meer op het 

menselijk lichaam. Dan 
weten we beter of 

het medicijn ook veilig 
is voor mensen.

Eerst wordt het medicijn getest 
op kerngezonde vrijwilligers. 

Er wordt gekeken of het medicijn veilig is, 
en welke bijwerkingen er kunnen ontstaan. 

En dan start de 
“klinische fase”. In 
de klinische fase 

wordt het medicijn 
op mensen getest. De 
klinische fase bestaat 

uit 4 stappen.

Er wordt ook voorzichtig gekeken wat de  
maximale veilige dosis is. Dat is de grootste 

hoeveelheid medicijn die nog veilig is. 

De helft van 
de muizen krijgt het 
stofje ingespoten, ...

Ik ook! 

Als de muizen die het 
stofje kregen beter geworden zijn, 
en de andere muizen niet, dan werkt 

het medicijn. 

de andere 
helft een placebo 

(nep-medicijn).

Klinische fase - stap 1: testen op gezonde vrijwilligers.
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Ik krijg er 
een beetje 
hoofdpijn 

van. 

Klinische fase - stap 2: testen op een paar patiënten.

Klinische fase - stap 3: patiënten vergelijken

Een grote groep patienten uit het hele land of uit de hele wereld krijgen het nieuwe medicijn, of het oude 
medicijn of een placebo (nep-medicijn).

Wie welk medicijn krijgt, 
bepaalt de computer. (Dit 
wordt randomisatie genoemd; 
zie pagina 18.)

Als het medicijn nog steeds 
goed werkt, kan het voortaan 
gewoon gebruikt worden.

Er wordt nauwkeurig gemeten hoe het lichaam op 
het medicijn reageert. 

Daarna wordt het 
medicijn op een kleine 

groep patiënten 
getest. 

Zo kan worden gekeken welke hoeveelheid van het 
medicijn het beste werkt om de patiënten zo snel 

mogelijk beter te maken. 

Ook de bijwerkingen 
worden netjes 
bijgehouden.

Bijwerkingen:

Vaak: 
- hoofdpijn

Soms: 
- misselijk

Heel soms:
 - blauwe vlekjes. 

En hoeveel je van het medicijn kunt nemen. 

zeg eens 
“AAA”?

ik heb geen 
hoofdpijn

ik heb een 
beetje hoofdpijn ik heb 

hoofdpijn

Ik kan er 
nog wel ééntje 
hebben hoor. 

hips 

te weinig goed goed te veel

= nieuwe medicijn
= oude medicijn 
= placebo
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ik voel  
me niet zo  

lekker
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Klinische fase - stap 4: werking bijhouden.

Je dokter kan je het medicijn nu gewoon geven, of 
je kunt het met een recept ophalen bij de apotheek.

Er wordt nog wel goed bijgehouden wat de 
bijwerkingen zijn en of het medicijn nog altijd goed 

werkt. 

In totaal duurt het 
ongeveer 10 tot 20 
jaar voordat er op 

deze manier een nieuw 
medicijn gemaakt is. 

Een nieuw medicijn 
is vaak alleen op 

volwassenen getest. 
Voordat kinderen het 

kunnen gebruiken, 
moet het ook nog 
op kinderen getest 

worden. 

Het testen van een medicijn bij kinderen begint 
vaak niet met vrijwillige kinderen, maar gelijk met 

zieke kinderen (klinische fase stap 2). 

Daarna wordt het medicijn nog vergeleken bij 
kinderen over de hele wereld. 

Tenslotte wordt 
de werking ook 
bijgehouden  
bij kinderen. 

- einde - 

Een beetje 
hoofdpijn in het 
begin, maar geen 

groeneneuzengriep 
meer!

Een beetje 
hoofdpijn in het 
begin, maar geen 

groeneneuzengriep 
meer!

Joepie, 
ik werk! 

= nieuwe medicijn
= oude medicijn 
= placebo
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