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Soort boek / ziekte / stijl: In dit boek beschrijft Diana van Landeghem haar 

deelname aan een viertal medische onderzoeken. Zowel de keuringen als de 

onderzoeken zelf worden beschreven, waarbij het derde onderzoek in dagboekvorm is 

opgenomen. Je leest over de motivatie om mee te doen aan een medisch onderzoek, 

hoe deze onderzoeken in zijn werk gaan, de bijwerkingen die Diana en haar 

medeproefpersonen ervaren en welke invloed de onderzoeken hebben op je mentale 

gesteldheid.    

 

Over de schrijver: Diana van Landeghem (1981) studeert psychologie aan de Open 

Universiteit. Ze schrijft al vanaf haar achtste en het boek Subject 100X is haar vierde 

boek dat is uitgegeven. Daarnaast schrijft ze ook artikelen voor diverse bladen en 

websites.  

 

Korte beschrijving: Dit boek begint bij het begin. Diana ziet posters hangen van 

een medisch onderzoek en wil hier vanwege de beloning en het avontuur wel eens aan 

meedoen. Haar omgeving reageert overwegend afkeurend, maar Diana doet toch 

mee. Het eerste onderzoek waar ze aan deelneemt is naar een medicijn tegen 

onvruchtbaarheid. Bij dit onderzoek moet ze twee weekenden intern verblijven en 

verder een aantal keren op en neer reizen naar de kliniek.  

Aangezien Diana het geld goed kan gebruiken besluit ze na dit onderzoek 

nogmaals mee te doen. Ditmaal samen met haar vriend Erik, die door Diana ook deel 

is gaan nemen aan medische onderzoeken. Dit tweede onderzoek betreft de 

bijwerkingen van een antidepressivum en Erik en Diana zitten samen twee weken 

intern voor dit onderzoek. 

Na een rondreis door Amerika is het geld van Diana en Erik weer op en 

besluiten ze nogmaals samen mee te doen aan een onderzoek. Nu is het een 

onderzoek in Antwerpen, waarbij de effecten van een combinatie van een medicijn 

tegen migraine en een medicijn tegen epilepsie worden getest. Hiervoor moeten ze 

een maand intern zitten.  

Ten slotte doet Diana zelf nog een keer mee aan een vruchtbaarheidsonderzoek 

in Hengelo. Hiervoor werd ze twee maal een aantal dagen opgenomen en verder 

bestaat het onderzoek uit ambulante bezoeken. Na dit onderzoek is Diana zowel 

lichamelijk als mentaal zo moe dat ze besluit niet meer mee te doen als medisch 

proefpersoon. Ze heeft tijd nodig om te herstellen en heeft genoeg van alle 

onderzoeken en bijwerkingen. 

 

Bij al de onderzoeken beschrijft Diana de keuringen, het verloop van de onderzoeken, 

de gebeurtenissen van de dagen dat ze intern verblijft, alsook de bijwerkingen. 

http://www.boekscout.nl/


Daarnaast lees je ook over de invloed die de onderzoeken op de proefpersonen 

hebben, de reacties vanuit de omgeving van de proefpersoon, het groepsproces dat 

plaatsvindt bij interne onderzoeken en de kracht van de hoge beloningen van het 

onderzoek. Kortom je krijgt echt een kijkje in de wereld van de medische 

onderzoeken.  

 

Wat viel op: Bij het eerste onderzoek is Diana kritisch over wat er met haar en haar 

lichaam gebeurt. Bij elk volgend onderzoek zie je de kritische houding afnemen en 

worden bijwerkingen, bloedprikken en gynaecologische onderzoeken steeds normaler 

gevonden. Diana gaat het steeds meer zien als een makkelijke manier om geld te 

verdienen en raakt zo ‘verslaafd’ aan het meedoen van onderzoeken. Na het vierde 

onderzoek is ze er echter klaar mee en heeft ze een herstelperiode nodig omdat ze 

zowel lichamelijk als geestelijk doodop is.  

Het is interessant om niet alleen iets te leren over hoe medische onderzoeken 

praktisch in zijn werk gaan, maar vooral ook over welke personen mee doen als 

proefpersoon, welke overwegingen de proefpersoon maakt om al dan niet mee te 

doen aan een onderzoek/ in het onderzoek te blijven bij ernstige bijwerkingen en de 

volgende keer weer mee te doen aan een onderzoek.   

 

Citaten: Pag. 8. “Ik voelde mij best wel zenuwachtig.. Wat zou er gaan gebeuren? X-

files achtige taferelen speelden zich in mijn hoofd af. Weer voelde in die combinatie 

van angst en nieuwsgierigheid. Ik las nog een keer het reclameblaadje van BPR (Bio-

Pharma Research) door, waarin een paar foto’s stonden van het interieur van die 

zogenaamde ‘kliniek’ waar ik in terecht zou komen. Ziekenhuisbedden, met kleurrijke 

dekens, in kamers met grote ramen waardoor het zonlicht naar binnen viel. Mensen 

gezellig bij elkaar op een paar banken, lam achteroverhangend terwijl ze naar een 

grote tv keken. Van twee mensen, een man en een vrouw, die ooit meegedaan hadden 

stond een verhaaltje, met hun foto’s ernaast. Volgens het foldertje hadden ze het 

allebei enorm rustgevend gevonden om mee te doen, en nu kon de man eindelijk zijn 

piano betalen.” 

 

Pag. 10. “Ik dacht terug aan filmpjes die ik ooit gezien had tijdens biologielessen op 

de middelbare school: filmpjes met proefpersonen die ergens op getest waren. Het 

had me toen wel grappig geleken om ook aan zoiets mee te doen. Maar nu het echt 

stond te gebeuren… naarmate de keuringsdatum dichterbij kwam, en ik al die 

angstige reacties om mij heen hoorde, groeiden mijn angst en hieraan gerelateerde 

twijfel. Ik had het gevoel mijn alsof ik mijn ziel aan Satan aan het verkopen was. Maar 

ondanks mijn angst en twijfels ging ik door. Ik was gewoon enorm nieuwsgierig, maar 

vooral het geld was zeer aantrekkelijk.” 

 

Pag. 20. “Een verpleegster haalde een paar –inclusief mij- van ons op uit de 

‘woonkamer’ en wees ons onze slaapplaatsen. Het zag eruit als een ziekenhuiskamer, 

die uitkwam op dezelfde gang. Er stonden zes ziekenhuisbedden, drie aan de 

rechterkant en drie aan de linkerkant. Ik kreeg de eer om het middelste bed links te 



beslapen, evenals de benaming ‘subject’ met een nummer erachter –aan de bedden 

hingen deze papieren. Er stonden kastjes naast, waar je je spullen veilig in op kon 

bergen –je kon het kastje op slot doen. De degradatie van mens naar 

onderzoekssubject, ging door mijn hoofd.”  

 

Pag. 89. “Yaman bleek nog een beschikbaar onderzoek te hebben, en toevallig was dat 

weer een antidepressiva onderzoek. Okay, gaven we ons daar voor op. We konden 

meteen een keuringsafspraak maken. Het kon mij onderhand niet eens meer schelen 

wat voor onderzoek het was, zolang ik maar snel kon meedoen en een beetje 

fatsoenlijk ervoor betaald kreeg.” 

 

Recensies / extra’s: Het boek is te bestellen via 

http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=3309  
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