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EERSTE GETUIGENIS 
 
Hoe kwam u te weten over het bestaan van de Pfizer Clinical Research Unit? 
Terwijl ik het online woordenboek van Reverso gebruikte, zag ik een pop-upvenster verschijnen. Ik 
klikte erop en kwam een advertentie van Pfizer tegen over de rekrutering van deelnemers voor 
klinische studies. Daarna heb ik het online formulier ingevuld en me aangemeld. 
 
Wist u vroeger wat klinisch onderzoek inhield? 
Niet echt. Ik wist enkel dat een nieuw medicijn klinische proeven moet ondergaan voordat het op de 
markt komt. Ik dacht dat men de deelnemers misschien in verschillende groepen zette en ze 
verschillende doses van een medicijn of een placebo gaf en dan de resultaten vergeleek. Dat was mijn 
algemene kennis van klinische studies. 
 
Wat heeft u ertoe aangezet om deel te nemen aan één van onze klinische onderzoeken? 
Ik was nieuwsgierig. Ik wilde deze ervaring beleven. En ik zou blij zijn als het een kleine bijdrage aan de 
wetenschap gaf. 
 
Waarom heeft u deze studie gekozen? 
Er was slechts één studie voor Chinese deelnemers. Ik werd gebeld door medewerkers van Pfizer, die 
me vertelden dat ik in aanmerking kwam voor deze studie. Omdat ik geïnteresseerd was, heb ik me 
aangemeld. 
 
Hoe combineert u uw deelname aan een studie met uw professionele leven? 
Ik ben een student aan de universiteit. Ik heb dus wat vrije tijd en de meeste lessen worden nu op 
afstand gegeven. Ik heb twee online examens gedaan in mijn eerste week bij de PCRU. Toen ik het 
personeel vertelde dat ik examens moest doen, gaven ze me een aparte kamer, waar ik mijn examens 
kon afleggen. Anders had ik niet mee kunnen doen aan het onderzoek. Ik wil het personeel bedanken 
voor hun medewerking. Als deelnemer voel ik me gerespecteerd en verwend. 
 
Hoe brengt u uw tijd door bij de PCRU? 
De eerste week heb ik veel gestudeerd om me voor te bereiden op mijn examens. Daarna ontspande 
ik en las ik boeken, keek tv, enz. Meestal surfte ik op internet net alsof ik thuis was. 
 
Bent u bevriend geraakt met andere deelnemers? 
Niet veel, misschien vanwege mijn karakter. Ik hou van rust. Ik waardeer de schone en opgeruimde 
omgeving van de PCRU. 
 
Vindt u de opgelegde beperkingen draaglijk? 
Ja. Ik voel niet veel beperkingen. Ik voel me hier ontspannen. En het eten is heerlijk. Ook krijgen we 's 
avonds na het eten een snack. Alles was in orde voor mij. 
 
Welk advies zou u geven aan nieuwe deelnemers? 
Omdat we bij de PCRU veel vrije tijd hebben, raad ik nieuwe deelnemers aan boeken mee te nemen 
waar ze normaal geen tijd voor hebben om ze te lezen. Natuurlijk is het altijd handig om je laptop bij 
je te hebben. Hier kom je echt tot rust... 
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TWEEDE GETUIGENIS 
 
Hoe kwam u te weten over het bestaan van de Pfizer Clinical Research Unit? 
Een paar maanden geleden zag ik een advertentie op het internet die me doorverwees naar de ClinLife-
site. Na mijn inschrijving hebben PCRU-medewerkers eerst telefonisch contact met mij opgenomen en 
mij de selectiecriteria uitgelegd. We hebben een paar maanden contact gehouden totdat ik effectief 
deelnam. 
 
Wist u vroeger wat klinisch onderzoek is? 
Ja, ik had een basis kennis over het klinisch onderzoek. Ik was me ook bewust van de risico's die 
deelnemers konden lopen. Ik had echter nog nooit in mijn leven de kans gehad om aan een klinische 
studie deel te nemen. 
 
Wat heeft u ertoe aangezet om deel te nemen aan één van onze klinische onderzoeken? 
Nieuwsgierigheid in de eerste plaats. Mensen worden vaak aangetrokken door het onbekende en 
verlangen naar nieuwe ervaringen. Vervolgens werd er een vergoeding in het juiste bedrag 
aangeboden. 
 
Waarom heeft u deze studie gekozen? 
PCRU was destijds Chinese deelnemers aan het rekruteren en het personeel vertelde me dat ik zou 
mogen deelnemen aan verdere studies. Dus koos ik deze studie als mijn eerste klinische proef. Het 
ging heel goed en ik ben klaar om deze ervaring opnieuw te beleven. 
 
Hoe combineert u uw deelname aan een studie met uw professionele leven? 
Op afstand kunnen werken en studeren maakt dit mogelijk. 
 
Hoe brengt u uw tijd door bij de PCRU? 
Naast de geplande klinische activiteiten, breng ik het grootste deel van mijn tijd door met studeren en 
werken in de leeszaal. Ik besteed relatief weinig tijd aan ontspanning. 
 
Bent u bevriend geraakt met andere deelnemers? 
Ja. 
 
Vindt u de opgelegde beperkingen draaglijk? 
Ja, deze beperkingen zijn heel draaglijk. Ze stellen me in staat om elke dag een vast schema aan te 
houden en me minder onzeker te voelen omdat ik dingen graag op tijd gedaan heb. 
 
Welk advies zou u geven aan nieuwe deelnemers? 
1. Vertrouw op de expertise van artsen en verpleegkundigen. 
2. Houd u aan de regels en voorschriften die van kracht zijn bij de PCRU. 
3. Besteed aandacht aan alles wat u voelt en het minste symptoom dat u tijdens het onderzoek kunt 
hebben. 
4. Medewerkers die uw moedertaal spreken, zullen zeer behulpzaam zijn als u problemen ondervindt 
tijdens het onderzoek. Of indien u vragen heeft over farmaceutisch technische termen, taalbarrières, 
etc., dan staan zij steeds voor u klaar. 
 
 
 


