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Nieuw jaar, nieuwe studies
Het is weer hoog tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2020. De tijd vliegt en de eerste
maand van het nieuwe jaar is inmiddels alweer voorbij. Toch willen wij nog van de gelegenheid gebruik maken om u een mooi en vooral gezond nieuw jaar toe te wensen.
In deze nieuwsbrief praten wij u graag kort bij over huidige studies en nieuwe studies die
eraan komen. Ook willen wij vanaf nu iedere nieuwsbrief één van onze medewerkers
aan u voorstellen. Nieuwsgierig? Lees snel verder...

Gratis uw glucose laten prikken?
EB Flevo Research organiseert, in samenwerking met apotheek Medi-Mere, een
inloopdag voor het controleren van bloedglucosemeters en het bepalen van bloedsuikerwaarden. U bent van harte welkom om binnen te lopen.
Dit vindt plaats op maandag 24 februari van 9 tot 15 uur. Het adres is Beneluxlaan 573,
1363 BJ Almere.

Tip a friend
Kent u trouwens onze Tip-a-friend actie al? Met deze actie
wordt u beloond wanneer u een kennis naar ons doorverwijst en hij of zij uiteindelijk deelneemt aan een onderzoek.
Kijk op onze website voor de voorwaarden.
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Lopende onderzoeken
Hieronder kunt u meer lezen over onze lopende onderzoeken: oa ADHD bij kinderen,
de FLOW studie over diabetes type 2 en nierfunctieproblemen en de studie Vesalius
waarbij onderzoek word gedaan naar een cholesterol verlagend medicijn.
Indien u interesse heeft in deelname aan een van deze onderzoeken, dan kunt u ons
bellen op telefoonnummer 030-7606600.

Heeft uw kind de diagnose ADHD gekregen?
We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor het LEAGUE-onderzoek. Dit onderzoek zal
naar verwachting maximaal 2 jaar duren. Er zal onderzoek worden gedaan naar de werkzaamheid en veiligheid van een onderzoeksgeneesmiddel op de lange termijn. Kinderen en jongeren
tot 18 jaar komen mogelijk in aanmerking voor deelname als ze:

- 6 tot en met 17 jaar oud zijn en de diagnose ADHD hebben gekregen
- eerder zijn behandeld met stimulerende middelen, maar zonder succes
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com

Utrecht
T: 030-7606600
E: info@eb-utrecht.nl

BENT U BEKEND MET (HEEFT U LAST VAN) EEN

HOOG RISICO OP HART– EN VAATZIEKTEN OF
DIABETES?
Dan komt u wellicht in aanmerking voor een onderzoek naar een medicijn dat als doel heeft de
gevolgen van de hart- en vaatziekten te verkleinen door middel van het verbeteren van de
cholesterolwaarden.
Neem voor meer informatie contact met ons op:
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Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com

Utrecht
T: 030-7606600
E: info@eb-utrecht.nl
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WILT U BIJDRAGEN AAN HET VERBETEREN VAN DE BEHANDELING VAN
DIABETES TYPE 2 EN NIERFUNCTIEPROBLEMEN?
Heeft u diabetes type 2 en bent u eventueel bekend met nierfunctieproblemen? Of heeft u
diabetes type 2 en wilt u uw nierfunctie laten bepalen om te beoordelen of u zo mogelijk in
aanmerking komt voor deelname?

Wij zoeken mensen die mee willen doen aan een grootschalig klinisch onderzoek om
na te gaan of de verlaging van de bloedsuiker en bloeddruk bijdraagt aan het vertragen van de ontwikkeling van diabetische nierfunctiestoornissen.
U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u:
• 18 jaar of ouder bent (m/v)
• diabetes mellitus type 2 heeft
Voor deelname aan dit onderzoek krijgt u kosteloos het onderzoeksmedicijn en gerelateerde medische onderzoeken. Daarnaast ontvangt u een reis- en onkostenvergoeding. Indien u interesse heeft in deelname kunt u ons bellen op
telefoonnummer 030-7606600.

Kloppen uw gegevens nog?
Uw gegevens worden bij ons bewaard in de database. Wij willen deze database graag
zo actueel mogelijk houden. Het kan daarom zijn dat wij u bellen om uw gegevens
door te lopen of deze nog kloppen. Mocht er in de tussentijd wijzigingen zijn in uw
persoonsgegevens of gezondheid, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Nieuwe studies
We hebben een aantal onderzoeken in voorbereiding waarmee we binnenkort hopen te starten. Dit zijn onderzoeken bij:

* Gezonde vrijwilligers, lichte rokers of in het verleden gerookt hebben
* Type 1 diabetes patiënten
* Type 2 diabetes patiënten / icm een aandoening van hart of bloedvaten
* Type 2 diabetes patiënten met leververvetting
* Patiënten met lichte vorm alzheimer
* Psoriasis patiënten met overgewicht
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Even voorstellen…..
Als teamlid van EB medical Research wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Martelle van ’t Geloof en sinds 2011 werkzaam bij EB Medical Research als Onderzoeksmedewerker Rekrutering. Als u zich heeft aangemeld voor deelname aan onderzoek, neem ik
contact met u op om het onderzoek globaal uit te leggen en een vragenlijst met u door te nemen om te kijken of u in aanmerking komt voor eventuele deelname. Vaak bel ik ook mensen
die al bekend zijn bij ons om te kijken of zij misschien mee willen doen aan een (toekomstig)
onderzoek.
Ik heb in de afgelopen jaren al heel wat mensen aan de telefoon gehad en veel gesprekken
gevoerd. De gesprekken zijn altijd heel verschillend. Mensen hebben altijd hun persoonlijk verhaal dat samenhangt met hun aandoening en/of medicijngebruik. Daarom blijft het werk voor
mij altijd interessant en leuk.
In mijn vrije tijd ben ik vaak buiten te vinden om te fietsen of te wandelen. Daarnaast ga ik
graag naar yoga en de sportschool. Thuis vind ik het fijn om te lezen en gitaar te spelen. Maar
het allerleukst vind ik het om samen met familie en vrienden leuke dingen te doen, zoals naar
een film of concert gaan.

Medicatie tijdens onderzoek
De meeste studies die wij uitvoeren zijn onderzoeken in de derde fase. In deze fase worden de
medicijnen aan een grote groep patiënten gegeven en het onderzoek wordt wereldwijd uitgevoerd. Het is de laatste fase voordat een medicatie op de markt wordt gebracht. Er is al vastgesteld dat de medicatie werkt en nu wordt de effectiviteit en veiligheid van de medicatie gemeten. Het onderzoek wordt uitgevoerd na goedkeuring van een erkende medisch-ethische commissie en volgens een strikt protocol.
Als u gaat deelnemen aan een dergelijk onderzoek krijgt u altijd de onderzoeksmedicatie gratis
verstrekt. U komt regelmatig op bezoek op ons onderzoekscentrum, waar de controles worden
uitgevoerd door de arts en/of onderzoeksverpleegkundige. Wij nemen ruim de tijd om alles
rustig met u te bespreken, zoals medische uitslagen of onderwerpen die u zelf ter sprake
brengt. U ontvangt altijd een reiskostenvergoeding en indien van toepassing een onkostenvergoeding. De medicatie wordt meestal vergeleken met een placebo. Dat is een nepmiddel. U
krijgt dus het onderzoeksmiddel en/of een placebo. Om een juiste conclusie uit het onderzoek
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te kunnen trekken is het noodzakelijk om placebo en medicatie in de onderzoeksresultaten
met elkaar te vergelijken.

