
Problematische 
benzodiazepineconsumptie 

Stopzetting 

Hoewel een behandeling met benzodiazepines 

((z-)BZD) gelimiteerd zou moeten zijn tot enkele 

weken, bestaat er een hoge prevalentie van 

langdurig gebruik. Langdurig dagelijks gebruik 

van (z-)BZD komt het meest voor bij 

slaapproblemen. Recent onderzoek toont aan dat 

een combinatie van gradueel de dosering 

afbouwen en non-farmacologische interventies, 

zoals psychotherapie, zelfhulpinstructies en 

patiënteducatie, resulteert in betere uitkomsten 

dan alleenstaande strategieën. (CADH, 2015; 

Gould, 2014; Mugunthan, 2011; Otto, 2010; 

Paquin, 2014; Tannenbaum, 2014; Vicens, 2014) 

Een kleinschalige, descriptieve pilootstudie 

omtrent een gemengd zorgaanbod, waarin een 

online leermodule gecombineerd werd met 

persoonlijke consultatie, voor de afbouw van 

(z-)BZD voor slaapproblemen, oppert dat een 

gemengd zorgtraject even effectief kan zijn als 

persoonlijke interventies met afbouwschema’s en 

patiënteducatie (Klaasen, 2015.) 

Samenwerking met huisartsen 

In samenwerking met huisartsen voeren we nu 

een voldoende grote en gecontroleerde studie uit, 

om de effectiviteit van een dergelijk gemengd 

zorgtraject te toetsen. Hiervoor maken we gebruik 

van een pragmatische, cluster gerandomiseerd 

gecontroleerde studie, waarmee de dagelijkse 

klinische praktijk zo goed als mogelijk wordt 

nageleefd. 

 

 
 

BIG BIRD TRIAL 
Vergelijking van een gemengd zorgtraject met 

standaardzorg voor de afbouw van dagelijks 

benzodiazepinegebruik 

Deze studie kan enkel plaatsvinden met de 

medewerking van huisartsen (HA). Daarom zullen 

6 academische centra in België trainingen 

organiseren omtrent de standaardzorg voor de 

stopzetting van (z-)BZD-gebruik. Tijdens deze 

training wordt het onderzoeksopzet toegelicht, 

alsook een uitnodiging tot deelname verstrekt. 

Samen met 120 huisartsen onderzoeken 

we de effectiviteit van een gemengd 

zorgtraject voor de stopzetting van 

langdurig dagelijks (z-)BZD-gebruik. 

In totaliteit rekenen we op de medewerking van 

120 HA in België. Alle deelnemende artsen worden 

verwacht aanwezig te zijn op de investigator 

meeting, waar het onderzoeksopzet in detail wordt 

toegelicht en een training omtrent Good Clinical 

Practice wordt aangeboden. Hierna kan er gestart 

worden met de rekrutering van de patiënten. 

Rekrutering van patiënten en randomisatie 

Elke HA zal 10 patiënten, die voldoen aan de in- en 

exclusiecriteria, rekruteren. Na rekrutering van 10 

patiënten door alle deelnemende artsen in de 

praktijk, zal randomisatie plaatsvinden, op het 

niveau van de praktijk.  

 
 



 

 

 

 

 

Rekrutering vindt plaats tijdens reguliere 

consultaties. De huisarts informeert elke patiënt die 

in aanmerking komt over het onderzoek 

(screeningsbezoek).  De arts wordt verzocht het 

aantal in- en uitgesloten patiënten te turven, alsook 

de reden voor exclusie te noteren. Hiervoor zullen 

voorgedrukte formulieren bezorgd worden aan alle 

HA. 

Als de patiënt instemt met deelname, kan het 

geïnformeerde toestemmingsformulier (ICF) 

ondertekend worden. Indien de patiënt meer tijd 

nodig heeft, ontvangt deze een informatiebrochure 

en link naar een videoboodschap met meer 

informatie over het onderzoek, alsook een blanco 

ICF en gefrankeerde enveloppe. Het ICF dient, al 

dan niet getekend, teruggestuurd te worden aan de 

huisarts voor 1 juni. Na toestemming kan er een 

nieuwe visite gepland worden, het eerste studie- 

oftewel baselinebezoek. 

Initiatiebezoek 

Na de inclusie van 10 patiënten, en randomisatie, 

kan het initiatiebezoek plaatsvinden. Tijdens 

initiatie zal de studiecoördinator (SC) van het 

academisch centrum bondig het onderzoeksopzet 

herhalen en de nodige taken toelichten, alsook de 

materialen leveren en de werking van het online 

platform tonen aan de huisarts.  

Baselinebezoek 

Tijdens het geplande baselinebezoek met de 

patiënt, zal de huisarts standaardzorg toedienen, de 

patiënt registreren op het online platform, en het 

eerste urinestaal collecteren. Een volgende 

consultatie kan gepland worden. 

Review door de studiecoördinator 

Tijdens de studie zal de SC de HA-praktijk op 

maandelijkse basis contacteren om ondersteuning 

te bieden. Volgende taken worden opgevolgd: 

 

 

- Geïnformeerde toestemming van alle 
deelnemende patiënten verzamelen 

Tijdens baselinebezoek van de patiënt 

- Registratie van de patiënt op het online 
platform 

- Eerste urinestaal verzamelen 
- Standaardzorg voorzien 
- Het online platform voorstellen 

(interventiegroep) 
- E-CRF invullen 

Tijdens volgende consultaties van de patiënt 

- Standaardzorg voorzien 
- Informatie van de patiënt in het online 

platform bespreken (interventiegroep)  
- E-CRF invullen (tenminste 6 maanden of tot 

de patiënt geen (z-)BZD meer gebruikt of de 
studie heeft verlaten) 
 

Verzameling van urinestalen 

- Stalen labelen met voorgeprinte stickers 
- Urinestalen bewaren in de koelkast tot het 

labo hen ophaalt (binnen 5 dagen) 
 

Aan de hand van geautomatiseerde mails van het 

online platform, zal de SC de patiënten uitnodigen 

om urinestalen te leveren binnen de twee weken, in 

week 25 en week 51. Urinestalen worden opgehaald 

door het centraal labo AML in de huisartspraktijk.  
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