N I E U W S B R I E F

LEAP

NIEUWSBRIEF 11, MAART. 2015

Geachte collega,
LEAPLEAP-consortium
Trial Manager
S. de Vries
Onderzoeksmedewerker
M. Mink
Arts-onderzoekers
drs. C.V.M. Verschuur
drs. S.R. Suwijn
Hoofdonderzoeker
dr. R.M.A. de Bie
Contacnformae
Academisch Medisch Centrum
Klinisch Onderzoeksbureau
Neurologie, kamer H2-225
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
T: 020-5664956 / 020-5669111
M: 06-20507565
F: 020-5669290
E: leap@amc.nl

Met de deze LEAP-nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van het
onderzoek. Zoals u weet zijn wij al een eind op weg om van de LEAP-studie een
succes te maken: op dit moment zijn al meer dan 300 van de 446 pa>ënten geïncludeerd! Internaonaal wordt halsreikend uitgekeken naar de resultaten van de
LEAP-studie. In 2015 willen we de inclusie afronden. Uit onze getallen blijkt dat
dit haalbaar is. Als iedere neuroloog een pa>ënt aanmeldt zijn we klaar. Dus denk
bij elke nieuwe pa>ënt aan de LEAP-studie, introduceer de studie (zie achterzijde)
en meldt hem/haar aan!
Alle pa>ënten met de ziekte van Parkinson die gezien het func>oneren nog geen
dopaminerge medica>e nodig hebben kunt u aanmelden, ook als u twijfelt!

Momenteel doen er al 301 pa>ënten mee aan de LEAP-studie.
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GOED NIEUWS OVER DE FOLLOW-UP STUDIE!
Onlangs hebben we van de
S>ch>ng

Parkinson

Nederland

een gedeelte van benodigde subsidie ontvangen voor de followup studie.

Hierbij is het de

bedoeling om de pa>ënten langdurig te vervolgen. Hierover volgt binnenkort meer informa>e.
www.twi;er.com/leapstudie
www.facebook.com/
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“AANMELDEN-IS-NIET-INCLUDEREN”
Aanmelden is niet hetzelfde als includeren. Voor de LEAP-studie hoe u een kandidaat alleen aan te melden. Hiervoor moet de pa>ënt uiteraard toestemming geven.
Na het aanmelden neemt het onderzoeksteam contact op met de pa>ënt. Het onderzoeksteam zal de pa>ënt informeren over het onderzoek en eventueel
includeren. De pa>ënt kan op dat moment ook besluiten om niet deel te nemen. U
hoeI de pa>ënt dus niet uitgebreid te informeren over het onderzoek en kunt volstaan met het geven van de volgende informa$e:
•

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 pa>ënt in eerste instan>e niet zou willen starten met medica>e maar wel
open staat voor informa>e nemen wij graag contact op.

SAMENVATTING LEAP-STUDIE
Het doel van de LEAP-studie is te onderzoeken of de >ming van levodopa invloed
heeI op het func>oneren op de langere termijn. Wij onderzoeken dit in een
gerandomiseerde trial waarbij we 446 pa>ënten 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 pa>ënt perse
medica>e nodig heeI.

Mocht u als deelnemend centrum behoeIe hebben aan een presenta>e 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.
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