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Inhoud: 

1. Informatie over het onderzoek 
2. Wie kan meedoen en wie niet? 
3. Wat houdt het onderzoek precies in? 

 

1. Inleiding 

Graag brengen wij u met deze folder op de hoogte van het LoDoCo2 onderzoek. Dit is een 
wetenschappelijk onderzoek waaraan patiënten met vernauwing van de bloedvaten rondom het hart 
(stabiel coronairlijden) aan mee kunnen doen. Het onderzoek test de werking van een zeer oud 
medicijn afkomstig van een plantje, de herfsttijloos. Dit medicijn, colchicine, wordt al lang gebruikt 
maar nog niet voor patiënten met stabiel coronairlijden. Er zijn aanwijzingen dat het middel bij deze 
patiënten het optreden van hartinfarcten en beroertes kan verminderen. Met het LoDoCo2 onderzoek 
wordt wereldwijd onderzocht of dit klopt. In deze folder kunt u de achtergrond van het onderzoek 
terugvinden, of u mee kunt doen en wat dat voor u betekent.  

 

2. Informatie over het onderzoek 

Aderverkalking van de kransslagvaten 
 
Het LoDoCo2 onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie er sprake is van aderverkalking 
(‘atherosclerose’) van de kransslagvaten (ook wel ‘coronairlijden’ genoemd). Dit is een veel 
voorkomende ziekte in Nederland en de rest van de wereld. Klachten hiervan kunnen zich op 
verschillende manieren uiten – vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst zijn er enkele van. 
Soms leidt het tot een (dreigend) hartinfarct. Daarom is het belangrijk om onder controle te blijven bij 
een arts en met medicatie de ziekte zo goed mogelijk te behandelen.  

Oorzaak aderverkalking en behandeling 

Aderverkalking komt onder andere door ophoping van vet in de binnenkant van de vaten. Dit vet 
bestaat uit cholesterol en wordt naar verloop van tijd kalkophoping in de vaten. Als deze ophoping te 
groot wordt of los raakt dan kan het bloedvat erdoor afgesloten worden. Zo’n afsluiting kan in het hart 
een hartinfarct tot gevolg hebben. Een afsluiting van een vat in het hoofd kan leiden tot een 
herseninfarct (een ‘beroerte’). Van uw arts krijgt u momenteel middelen om het cholesterol zo laag 
mogelijk te houden en daarmee toename van aderverkalking te remmen. Daarnaast krijgt u 
bloedverdunners om afsluiting van de vaten door verstoppingen  te voorkomen.  

Door de vernauwing met cholesterol raken de vaten geïrriteerd en ontstoken. Dit kan de kans op groei 
of kapotgaan van de ophopingen in de vaten vergroten. Ontsteking is hierbij een belangrijk proces; om 
dit tegen te gaan worden verschillende soorten medicijnen getest.  

Colchicine 

Het middel colchicine is al een oud  medicijn (het wordt al meer dan 4000 jaar gebruikt) gemaakt van 
de herfsttijloos. Het werkt zeer goed bij ontstekingen van gewrichten (‘jicht’) en  het hartzakje 
(‘pericarditis’). Bij patiënten die het gebruiken voor jicht lijkt het echter ook te beschermen tegen 
hartinfarcten. Dat is de reden dat onderzoekers in Australia het middel op proef hebben gegeven aan 
mensen met stabiel coronairlijden (het Low Dose Colchicine [lage dosering colchicine, LoDoCo]  
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onderzoek). Ook hier leek het erop dat mensen die colchicine gebruikten naast hun gewone medicatie 
minder vaak complicaties van hun ziekte hadden. Dit was echter een relatief klein onderzoek.  

Het LoDoCo2 onderzoek 

In het LoDoCo2 onderzoek wordt in een grote groep mensen uit Nederland en Australië die allemaal 
stabiel coronairlijden hebben onderzocht of het eenmaal daags nemen van een lage dosering 
colchicine  (0,5 mg per dag) uiteindelijke leidt tot het minder vaak optreden van hartinfarcten en 
beroertes. Om het goed te onderzoeken krijgt de helft van de patiënten colchicine en de andere helft 
een tablet dat erop lijkt maar geen werkzame stof bevat (een ‘placebo’). Van buiten is niet te zien wat 
er in het tablet zit. Na gemiddeld drie jaar gebruik van dit medicijn wordt gekeken of er verschil is 
tussen degenen die colchicine kregen en degenen die placebo  kregen in het ontwikkelen van 
hartaanvallen of beroertes.  

 

 

Aderverkalking in een dwarsdoorsnede van een bloedvat. Aan de onderzijde van het vat groeit de 
ophoping van vet (geel) waardoor het bloedvat vernauwd raakt en het bloed (de rode schijven) minder 
goed kan passeren. Afbeelding van www.hartstichting.nl 

 
3. Wie kan meedoen en wie niet? 

Deelname aan het onderzoek 
 
Aan dit onderzoek kunnen mensen deelnemen die bewezen stabiel coronairlijden hebben. Dit kan uw 
dokter hebben gedaan met een scan (“CT – scan”) of met een hartkatheterisatie via de lies of pols 
(“angiografie”). Bij sommige mensen wordt dit gedaan omdat ze klachten hebben (ook wel ‘angina’ 
genoemd) of nadat ze een (dreigend) hartinfarct hebben gehad.  
 

Verdraagbaarheid 
 
Net zoals alle andere medicijnen heeft ook colchicine mogelijke bijwerkingen. Het is daarom van 
belang dat het alleen gebruikt wordt door mensen die het middel goed verdragen. Daarom begint u 
eerst een maand lang met een lage dosering colchicine op proef. Als u dan last van bijwerkingen krijgt 
dan kunt u beter niet deelnemen aan het onderzoek.  

Nierfunctiestoornissen 
 
Ook als uw nieren niet goed meer goed werken kunt u beter niet mee doen, omdat de kans op 
bijwerkingen van colchicine dan groter is. Uw huisarts en/of uw cardioloog kunnen dit van te voren 
controleren met eenvoudig bloedonderzoek en kunnen dit indien nodig altijd herhalen. Als u 
gedurende het onderzoek te kampen krijgt met een probleem waardoor de nieren minder goed 
werken, kan het nodig zijn om met de medicatie te staken.  
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Zwangerschap 
 
Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft kunt u de studiemedicatie ook niet 
gebruiken omdat het van invloed kan zijn op de groei van de baby. Als u meedoet aan het onderzoek 
moet u voorkomen dat u zwanger wordt. De mogelijkheid van voorbehoedsmiddelen kunt u 
bespreken met uw huisarts of de onderzoeksarts.  

Afgeraden medicatie 
 
Mensen met stabiel coronairlijden krijgen vaak meerdere medicijnen, onder andere bloedverdunners, 
bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en hartslagvertragers. Over het algemeen kunt alle medicatie 
die u gebruikt blijven gebruiken. Dit wordt ook gecontroleerd door uw huisarts en apotheek. Er is  een 
medicijn dat niet tegelijkertijd met de studiemedicatie gebruikt kan  worden; claritromycine (‘Klacid’). 
Dit wordt gebruikt voor onder andere bepaalde longontstekingen, huidontstekingen, ontstekingen van 
de geslachtsorganen (chlamydia) en maagbacteriën (samen met maagzuur remmers). Als het voor u 
noodzakelijk is deze medicatie te gebruiken moet u in overleg met de huisarts en onderzoeksarts de 
studiemedicatie tijdelijk onderbreken.  
 

4. Wat moet ik doen als ik mee wil doen? 

 

Als u graag wilt meedoen aan het onderzoek kunt u aan uw cardioloog vragen of u hiervoor in 
aanmerking komt. De meeste patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt of behandeld 
worden voor stabiel coronairlijden zullen kunnen meedoen aan het onderzoek.  

Als u in aanmerking voor het onderzoek komt en u wilt deelnemen dan wordt dit vastgelegd op een 
officieel toestemmingsformulier. U krijgt daarna eerst voor een maand het medicijn Colchicine op poef 
mee. Als u het goed verdraagt krijgt u daarna voor langere tijd studiemedicatie mee. Aan deze 
tabletten kunt u niet zien of het colchicine bevat of placebo (een niet werkzame stof).   

Elke 6 maanden komt u terug om nieuwe medicatie op te halen en voor een kort controle bezoek om 
te kijken hoe het met u gaat. Ook horen we graag of u in de tussentijd bent opgenomen in het 
ziekenhuis. Voor de meeste mensen is het gedurende het onderzoek niet nodig om extra onderzoeken 
te ondergaan of bloed te laten prikken. 

Het onderzoek duurt ongeveer 3 jaar. Uw arts zal u op de hoogte brengen van de einddatum van het 
onderzoek. Aan het eind krijgt u dan ook te horen of u colchicine of het niet werkende placebo 
medicijn geslikt heeft. Ook krijgt u te horen wat de uitslag van het onderzoek is.  

Als u gedurende het onderzoek vragen heeft of wilt stoppen met het onderzoek kunt u altijd contact 
opnemen met iemand van het onderzoek. Ook is er een onafhankelijke dokter, die buiten het 
onderzoek staat, waarmee u contact opnemen kunt als u vragen heeft over het onderzoek.  

 


