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START LEAP STUDIE
Geachte collega,

Hoofdonderzoeker
Dr. R.M.A. de Bie
Stuurgroep
Dr. M.G.W. Dijkgraaf
Prof. dr. J.J. van Hilten

Graag willen wij u informeren dat wij zijn gestart met een onderzoek naar de lange
termijn effecten van levodopa bij de ziekte van Parkinson: de LEAP-studie, oftewel
de Levodopa in EArly Parkinson’s disease-studie. Het doel van de LEAP-studie is om
één van de belangrijkste vragen rond de ziekte van Parkinson te beantwoorden: wat
is het lange termijn effect van levodopa?

Dr. T. van Laar
Dr. B. Post
Dr. G. Tissingh
Arts-onderzoeker
Drs. C.V.M. Verschuur
Raad van Advies

In de LEAP-studie is de belasting voor u als neuroloog of arts-assistent minimaal: na
het stellen van de diagnose ziekte van Parkinson geeft u een korte introductie over
de studie en meldt u de patiënt aan via de centrale studie-website www.leapamc.nl.
Om een patiënt aan te melden hoeft u alleen de contactgegevens en in- en exclusiecriteria in te vullen. Vervolgens draagt de onderzoeksverpleegkundige zorg voor de
inclusie, randomisatie en totale follow-up in uw eigen ziekenhuis. Op de website
www.leapamc.nl vindt u uitgebreide informatie over de studie.

Prof. dr. B. R. Bloem
Prof. dr. G. Deuschl
Dr. E.M.J. Fonck

Meer dan 65 Nederlandse ziekenhuizen hebben al aangegeven deel te zullen nemen
aan het onderzoek: een aantal waar we erg blij mee zijn. Binnenkort zullen wij u opnieuw benaderen om meer informatie over de LEAP-studie te geven.

Prof. dr. R.J. de Haan
Prof. dr. A.E. Lang
Trial Manager
S. de Vries
Contactinformatie
Academisch Medisch Centrum
kamer H2-225
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel 1: 020-5664956
of 06-20507565
Tel 2: 020-5669111 sein
8163944
Fax: 020-5669290
E-mail: leap@amc.nl

Met vriendelijke groet namens het LEAP-consortium,
Rob de Bie
Constant Verschuur
Stefanie de Vries
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V.l.n.r. Stefanie de Vries, Constant Verschuur, Rob de Bie (AMC), Lars Oude Nijhuis (UMC St. Radboud), Denny van de Sluis
(UMCG), Jorine van der Heeden (LUMC), Jolanda Hendriks en Tiny Simons (Atrium MC)

WWW.LEAPAMC.NL
De website www.leapamc.nl is in de lucht! Via de website kunnen neurologen en
arts-assistenten het aanmeldformulier downloaden. Verder vindt u uitgebreide
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