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Geachte collega,
Met de vijfde LEAP-nieuwsbrief willen wij u weer informeren over status van het onderLEAPLEAP-consortium

zoek. 2012 hebben wij prachtig afgesloten met landelijk 100 inclusies. Dit jaar is voor ons
eveneens goed begonnen! Momenteel telt de studie 137 inclusies! In de maand april had

Trial Manager
S. de Vries

de regio AMC 50 deelnemers in de studie geincludeerd, iets waar we enorm trots op zijn!

Onderzoeksverpleegkundige
M. Mink

Waarvoor hulde!

Met 12 deelnemers is het Kennemer Gasthuis in Haarlem het best includerende centrum!
Naast nieuws over de LEAP studie willen wij u in deze brief ook graag informeren over een

Arts-onderzoeker
drs. C.V.M. Verschuur
drs. S.R. Suwijn

nieuw onderzoek van Elisabeth Foncke, waarover op de volgende pagina meer. Samen met

Hoofdonderzoeker
dr. R.M.A. de Bie

De stijgende aantal inclusies en het introduceren van een nieuwe studie is niet het enige

Tom van Mierlo en Marieke Mink zullen zij de CHEVAL studie gaan coördineren.
waar wij trots op zijn. In deze brief willen wij u ook twee nieuwe
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‘In de maand

krachten voorstellen. In de regio UMC St Radboud is vanaf 1 januari
Sonja Cuppen als onderzoeksverpleegkundige gestart. Zij volgt Lars

april telt de

Oude Nijhuis op. Wij danken Lars voor zijn inzet en wensen hem suc-

studie in de regio

ces met zijn verdere loopbaan. Sonja volgt de deelnemers die al zijn
geincludeerd en benaderd de aangemelde deelnemers voor de LEAP
studie in haar regio. In de regio AMC is Marieke Mink vanaf 1 januari

van het AMC
50 inclusies!’

het LEAP team gaan versterken. Per 1 april valt de regio LUMC onder
Stuurgroep
dr. M.G.W. Dijkgraaf
Prof. dr J.J. van Hilten
dr. T. van Laar
dr. B. Post
dr. G. Tissingh

de hoede van het AMC, de reeds aangemelde deelnemers in het onderzoek worden door

Raad van Advies
Prof. dr. B. R. Bloem
Prof. dr. G. Deuschl
dr. E.M.J. Foncke
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Zij kijken er enorm naar uit om in uw regio de LEAP studie meer onder de aandacht te bren-

Jorine van der Heeden onder leiding van Bob van Hilten gevolgd tot het einde van de studie.
De nieuwe aanmeldingen zullen vanuit het AMC benaderd worden voor een informatief/
baseline gesprek, u zult in de regio LUMC Marieke Mink en Stefanie de Vries tegen komen.
gen. Daarnaast vinden er weer nieuwe presentaties plaats om in verschillende centra het
onderzoek opnieuw onder de aandacht te brengen. Mocht u als deelnemend centrum behoeft e hebben aan een nieuwe LEAP-presentatie om de inclusie te bevorderen en bent u
nog niet door ons benaderd? Laat ons dit dan weten! Wij komen graag bij u langs!

Met vriendelijke groet,
Stefanie de Vries, Marieke Mink, Constant Verschuur, Sven Suwijn en Rob de Bie (Regio
AMC), Teus van Laar en Denny van der Sluis (Regio UMCG), Bart Post en Sonja Cuppen
(Regio UMC St Radboud), Bob van Hilten en Jorine van der Heeden (Regio LUMC), Gerrit
Tissingh, Jolanda Hendriks en Tiny Simons (Regio Atrium MC)
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Na honorering met een ZonMw-subsidie staat het licht op groen
voor een nieuwe, landelijke gerandomiseerde trial bij de ziekte
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van Parkinson. CHEVAL onderzoekt of vroege behandeling van
visuele hallucinaties met een cholinesteresaremmer de progressienaar een Parkinson geassocieerde psychose remt. Voor CHEVAL
zijn 168 patiënten nodig met de ziekte van Parkinson en visuele
hallucinaties, die niet dement zijn. Zij worden gerandomiseerd voor een behandeling met rivastigmine of placebo gedurende 24 maanden. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en naar
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verwachting kan de inclusie starten rond 1 september 2013. Daarvoor komen we graag langs om
kennis te maken en meer te vertellen over de details van ons project.
Elisabeth Foncke (Neuroloog), Tom van Mierlo (AIOS neurologie),
Marieke Mink (Studie-coördinator), VUmc Amsterdam
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Sonja Cuppen heeft in 2008 de opleiding tot HBO-Verpleegkundige afgerond aan de E: s.cuppen@neuro.umcn.nl
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hierna heeft ze drie jaar gewerkt op de afdeling Cardiologie van het UMC St. Radboud en een jaar gewerkt aan twee zorginnovatieve projecten bij het Radboud MS Centrum. In 2012 is ze begonnen aan de
studie verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, welke ze in juli
2013 verwacht af te ronden. In het kader van de LEAP-studie zult u haar tegenko-
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men in het oosten van Nederland.

MARIEKE MINK REGIO AMC / LUMC
Marieke studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie
heeft zij als onderzoekspsychologe bij GGZinGeest en Universiteit Utrecht gewerkt.
Zij coördineerde verschillende studies, waaronder een langlopend onderzoek naar
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Obsessieve Compulsieve Stoornis en Gilles de la Tourette. Sinds 2009 werkt zij als
onderzoekspsychologe in het AMC. Zij onderzoekt Parkinson patiënten voor het
NSTAPS onderzoek, the Netherlands Sub Thalamic nucleus and Pallidal Stimulation
study. In het kader van de LEAP-studie kunt u haar tegenkomen in het westen en
in het midden van Nederland.

OVERZICHT TOTAAL INCLUSIES
Tweewekelijks wordt onze
website www.leapamc.nl bijgewerkt en kunt u op die manier de inclusies nauwkeurig
in de gaten houden. Ook de
voorgaande nieuwsbrieven
kunt u nalezen via de website.
Heeft u vragen/opmerking na
het lezen van deze brief,
neem dan gerust contact met
ons op.
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