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HEEFT U 
DIABETES TYPE 2? 
COMBINE 1 - Een klinische studie om een nieuw combinatiepreparaat, 
IcoSema, te vergelijken met een nieuw insuline, icodec, bij personen met 
diabetes type 2 die eerder een basaal insuline hebben gebruikt. 

 
 
 

Voor deze 
studie worden 

momenteel 
deelnemers 

gezocht 

 
 

Heeft u overwogen deel te nemen aan een klinische studie die 
uw toekomstige behandelingsopties zou kunnen verbeteren? 

Novo Nordisk voert deze studie uit om na te gaan wat het effect is 
van IcoSema op: 

o Bloedsuikercontrole 

o Lichaamsgewicht 

o Episodes van lage bloedsuikerwaarde (hypoglycemie) 

o Veiligheid en bijwerkingen 

 

 
 

Actieve deelname aan uw eigen medische zorg 

Toegang tot apparatuur om de bloedsuiker te testen 

Regelmatig medische zorg krijgen van gespecialiseerde artsen 

Anderen helpen door deel te nemen aan medisch onderzoek 

 

  
 

o U meer dan 6 maanden geleden de diagnose diabetes type 
2 kreeg 

o U meer dan 3 maanden dagelijks een basale insuline tussen de 
20 U en 80 U per dag toedient 

o U geen GLP-1-analogen gebruikt (Trulicity®, Rybelsus®, 
Lyxumia®, Ozempic®…) 

o De studiemedicatie wekelijks toedienen 

o Dagelijks uw bloedsuikerwaarden meten 

o Het bijhouden van een elektronisch dagboek 

o Wekelijks een bezoek aan het studiecentrum brengen of een 
telefonisch contact met de arts gedurende 14 maanden 

 
Hebt u interesse? Neem dan contact op met één van onderstaande studiecentra voor meer informatie. 

 

 
 

 
 
 
 

Centrum Onderzoeker Telefoonnummer E-mail adres 

UZ Antwerpen Prof Dr Christophe De 
Block 

+32 (0) 3 821 34 78 martine.van.tilburg@uza.be 

UZ Brussel Dr Corinne Debroye  CTU-Diabeteskliniek@uzbrussel.be 

UZ Leuven Prof Dr Chantal Mathieu +32 (0) 16 34 15 79 sofie.vandenhoeck@uzleuven.be 

AZ Groeninge Dr Gerd Vanhaverbeke  feebe.d'hondt@azgroeninge.be 

AZ Imelda Dr Chris Vercammen +32 (0) 15 50 47 06 helena.gommers@imelda.be 

Wat wordt er van u verwacht? U komt in aanmerking voor deelname aan de studie als: 

Wat zijn de voordelen van deelname? 
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