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Geachte collega,

Met deze LEAP-nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van het onderzoek
en het “aanmelden-is-niet-includeren” principe. Tot slot vindt u aan de ommezijde een
samenvatting van de LEAP-studie.
Afgelopen maand is de 200ste deelnemer aan de LEAP-studie geïncludeerd! We willen
alle neurologen bedanken voor het aanmelden van de patiënten. Natuurlijk willen wij
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patiënten in hun eigen ziekenhuis bezocht konden worden.

bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat de
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Met de 200ste deelnemer zijn we bijna op de helft van het
totaal aantal benodigde patiënten. Wij hopen daarom in
2014 nog meer aanmeldingen van u te mogen ontvangen.
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Momenteel doen er 201 patiënten mee aan de LEAP-studie.
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2014!”

De meeste deelnemers (21) zijn op dit moment geïncludeerd
in het Kennemer Gasthuis in Haarlem.
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“AANMELDEN-IS-NIET-INCLUDEREN”
Aanmelden is niet hetzelfde als includeren. Voor de LEAP-studie hoeft u een kandidaat alleen aan te melden. Hiervoor moet de patiënt uiteraard toestemming geven.
Na het aanmelden neemt het onderzoeksteam contact op met de patiënt. Het onderzoeksteam zal de patiënt informeren over het onderzoek en eventueel
includeren. De patiënt kan op dat moment ook besluiten om niet deel te nemen. U
hoeft de patiënt dus niet uitgebreid te informeren over het onderzoek en kunt volstaan met het geven van de volgende informatie:


Het is niet bekend of je vroeg of later moet starten met levodopa.



Er loopt een onderzoek om antwoord te geven op dit probleem.



Vraag toestemming voor het doorgeven van contactgegevens aan het
onderzoeksteam.

Ook als de patiënt in eerste instantie niet zou willen starten met medicatie maar wel
open staat voor informatie nemen wij graag contact op.

SAMENVATTING LEAP-STUDIE
Het doel van de LEAP-studie is te onderzoeken of de timing van levodopa invloed
heeft op het functioneren op de langere termijn. Wij onderzoeken dit in een
gerandomiseerde trial, waarbij we 446 patiënten randomiseren voor A) levodopa
100 mg 3dd1 gedurende 80 weken of B) eerst 40 weken placebo en daarna 40
weken levodopa 100 mg 3dd1. De inclusiecriteria zijn: 1) ziekte van Parkinson, 2) de
diagnose is de afgelopen 2 jaar gesteld en 3) geen beperkingen waarvoor de patiënt
perse medicatie nodig heeft.
Mocht u als deelnemend centrum behoefte hebben aan een presentatie om het onderzoek onder de aandacht te brengen of om de inclusie te bevorderen en bent u
nog niet door ons benaderd? Laat ons dit dan weten! Wij komen graag bij u langs!
Namens het hele LEAP-consortium wensen wij u een voorspoedig 2014!
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 en Tiny Simons (Regio Atrium MC)
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