Nieuwe vooruitzichten
in het onderzoek naar de
ziekte van Parkinson

PPMI Onderzoeksbrochure

PPMI staat voor Parkinson’s
Progression Markers Initiative:
een baanbrekend observationeel
onderzoek om de ziekte van Parkinson
beter te deﬁniëren en te meten en
zo de ontwikkeling van mogelijke
behandelingen te versnellen.

www.michaeljfox.org/PPMI

Over het PPMI-onderzoek:
het onderzoek naar het verloop
van de ziekte van Parkinson
In de afgelopen tien jaar hebben vrijwilligers
van het PPMI-onderzoek geholpen ons inzicht
in de ziekte van Parkinson te vergroten voor alle
mensen met parkinson. Ze hebben gegevens
verzameld van meer dan 1400 personen in
33 onderzoekscentra in 11 landen. Het PPMI,
gesponsord door de Michael J. Fox Foundation
for Parkinson’s Research, heeft de tot nu toe
grootste dataset, inclusief lichaamsmaterialen,
over de ziekte van Parkinson verzameld. Het
PPMI-onderzoek gebruikt, deelt en analyseert
deze data om tot inzichten te komen die verandering brengen in de manier waarop we de
ziekte van Parkinson diagnosticeren, volgen,
behandelen en wellicht kunnen voorkomen.
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Het doel van het nieuwe
PPMI-onderzoek is om bij
een grotere en meer diverse
groep personen, zowel met als
zonder de ziekte van Parkinson,
informatie te verzamelen en
gedetailleerder te kijken naar
de manier waarop de ziekte
zich ontwikkelt en verandert
in de loop van de tijd.

www.michaeljfox.org/PPMI

Deze inzichten kunnen helpen bij het bereiken
van belangrijke vooruitgang op alle gebieden
van de zorg: van het vroeg identiﬁceren van
mensen die een risico lopen op het ontwikkelen
van de ziekte van Parkinson tot innovatieve
nieuwe behandelingen die de kwaliteit van
leven kunnen verbeteren en de progressie
van de ziekte kunnen afremmen.

Als u mensen wilt helpen
met de ziekte van Parkinson,
overweeg dan om deel te nemen
aan het PPMI-onderzoek.
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Wie kunnen er deelnemen?

Deelnemers moeten minimaal dertig jaar oud zijn.
Binnen het PPMI-onderzoek kunnen de volgende
personen deelnemen:
Personen met de ziekte van Parkinson die in de
afgelopen twee jaar zijn gediagnosticeerd door een
neuroloog en momenteel geen standaard medicatie
(bijv. levodopa) voor parkinson gebruiken
Directe familieleden (ouder, kind, broer of zus) van
iemand met de ziekte van Parkinson
Mensen met risicofactoren voor het ontwikkelen
van de ziekte van Parkinson (bekende genetische
mutaties, verlies van reukvermogen, geschiedenis
met het fysiek uitvoeren van dromen tijdens de slaap)
Mensen zonder parkinson en zonder bekend risico
op de ziekte om te dienen als vergelijkingsgroep
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Over deelname
aan het onderzoek
Het PPMI-onderzoek is een observationeel
onderzoek, wat inhoudt dat we in de gaten
houden hoe het met u gaat, maar u krijgt
geen onderzoeksgerelateerde behandeling
of medicatie als onderdeel van uw deelname.
We vragen vrijwilligers om zich voor minimaal vijf jaar
aan te melden, zodat het onderzoeksteam informatie
kan verzamelen over de ontwikkeling van de ziekte van
Parkinson. Afhankelijk van uw moment van aanmelding
kunnen wij u vragen tot zeven jaar betrokken te blijven.
Deelname aan elk wetenschappelijk onderzoek is
volledig vrijwillig.

Als u interesse hebt om mee te
doen, wordt door het onderzoeksteam
tijdens het screeningsbezoek bepaald
of u geschikt bent voor deelname.
Voor meer informatie over wie kan deelnemen
aan het PPMI-onderzoek, waaronder informatie
over bekende risicofactoren met betrekking tot
parkinson, verzoeken wij u contact op te nemen
met het onderzoeksteam. De contactgegevens
staan onderaan deze folder.

Uw assessor (de persoon die alle testen zal afnemen)
voor het PPMI-onderzoek zal samen met u aanpassingen
overwegen of u afmelden voor het onderzoek als u niet
langer wilt of kunt deelnemen.
Het onderzoek bestaat uit drie stappen namelijk:
• Het screeningsbezoek (halve tot één dag)
• Het baseline-bezoek (één tot anderhalve dag,
binnen zestig dagen na het screeningsbezoek)
• De vervolgbezoeken (de eerste twee jaar elke zes
maanden in het Radboudumc; na twee jaar elke
half jaarlijkse bezoeken op afstand en jaarlijkse
bezoeken in het Radboudumc).
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Screeningsbezoek

Baseline-bezoek

Als u zich heeft aangemeld om mee te doen aan het PPMI-onderzoek zult
u gebeld worden door één van de assessoren om een afspraak te maken
voor een screeningsbezoek. Tijdens dit bezoek wordt bepaald of u kunt
deelnemen aan het PPMI-onderzoek en zal de assessor uw medische
voorgeschiedenis (inclusief medicatie) doornemen. Verder worden er een
aantal onderzoeksgerelateerde testen uitgevoerd om uw gezondheid te
evalueren. Dit om te zien of u voldoet aan alle vereisten om in aanmerking
te komen voor deelname.

Als de assessor, na het afronden van het screeningsbezoek, vaststelt
dat u in aanmerking komt voor deelname, wordt er een zogeheten
baseline-bezoek gepland. Tijdens dit bezoek wordt een nulpunt gemeten
waarmee we uw gegevens de komende jaren kunnen vergelijken. Bij dit
bezoek (dat over meerdere dagen kan worden gepland indien dat beter
uitkomt) voert de assessor vergelijkbare onderzoeken uit als bij het
screeningsbezoek met ook de volgende drie andere procedures:

Deze testen bestaan uit:

• Het verzamelen van urine

• Beoordeling van uw vitale functies

• Het afnemen van een stukje huid (biopt)

• Lichamelijke en neurologische onderzoeken

• Afname van hersenvocht middels een ruggenprik

• Beoordeling van uw dagelijkse activiteiten, stemming
en kwaliteit van leven
• Het evalueren van cognitieve vaardigheden zoals uw
geheugen, aandacht en probleemoplossend vermogen
• Bloedonderzoeken
• Hersenscans

Vervolgbezoeken
Vervolgbezoeken zullen plaatsvinden over een periode van minimaal
vijf jaar. Wanneer alle procedures van het baseline-bezoek zijn voltooid
en u bent ingeschreven bij het onderzoek, dan vragen we u om in de
eerste twee jaar elke zes maanden terug te komen naar het Radboudumc.
Na twee jaar wordt er jaarlijks één bezoek op afstand uitgevoerd
(bijvoorbeeld per telefoon, via beeldbellen of bij u aan huis)
en één bezoek in het Radboudumc. Tijdens de vervolgbezoeken
worden een aantal testen die u tijdens het screeningsbezoek
en baseline-bezoek zijn
uitgevoerd herhaald.
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Veelgestelde vragen

Wie sponsort dit onderzoek?

Waar wordt het
ppmi-onderzoek
uitgevoerd?

Blijf ik onder behandeling bij mijn huidige neuroloogals
ik me aanmeld?

Het PPMI-onderzoek
wordt uitgevoerd op
locaties in de VS,
Canada, Europa
en Israël.

Wat is een observationeel onderzoek?
Een observationeel onderzoek houdt in dat deelnemers
verschillende onderzoeken en beoordelingen ondergaan,
maar geen experimenteel geneesmiddel of experimentele
behandeling ontvangen. Het PPMI-onderzoek verzamelt
informatie met behulp van beeldvormende technieken en
klinische beoordelingen. Verder verzamelen we ook bloed,
urine, huid en hersenvocht. Wanneer u deelneemt aan
een observationeel onderzoek zoals het PPMI-onderzoek,
verzoeken we u aan de assessor te vertellen welke
medicijnen u nu gebruikt en wellicht in de toekomst
wilt gaan gebruiken.

Worden mijn tijd en reiskosten betaald?
Voor een volledige lijst van
locaties kunt u terecht op
www.michaeljfox.org/PPMI.

Het onderzoek zal alleen uw reiskosten en een
eventuele hotelovernachting voorafgaand aan de
meetdag vergoeden. Ook ontvangt u een lunchbon.

Het PPMI-onderzoek wordt gesponsord
door de Michael J. Fox Foundation for
Parkinson’s Research.

Ja, het wordt aangeraden om bij uw huidige neuroloog onder behandeling
te blijven. Tijdens de onderzoeksbezoeken als deelnemer aan het PPMIonderzoek wordt u onderzocht door een ervaren klinisch onderzoeksteam,
bestaande uit verschillende assessoren. Alle andere beslissingen over uw
medische zorg buiten het onderzoek om zijn aan u. Mensen met parkinson
die zich aanmelden voor het PPMI-onderzoek kunnen ervoor kiezen om de
resultaten van het onderzoek en klinisch relevante bevindingen te laten
delen met hun eigen neuroloog.

Ik kom niet in aanmerking voor het ppmi-onderzoek,
maar wil wel helpen. Wat kan ik doen?
Help ons om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij mensen
die wellicht interesse hebben om deel te nemen, zoals mensen die recent
gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Parkinson. Als u iemand kent die
wellicht interesse heeft om deel te nemen aan het PPMI-onderzoek,
verwijs ze dan door naar de website: www.parkinsonopmaat.nl/ppmi.
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Het PPMI-onderzoek wordt gesponsord door de
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.
www.michaeljfox.org/PPMI

Helpt u mee?
Heeft u in de afgelopen twee jaar de diagnose parkinson gekregen,
gebruikt u nog geen medicatie voor de ziekte van Parkinson en wilt
u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek zodat mensen met
parkinson uiteindelijk de best mogelijke zorg krijgen? Meldt u zich
dan aan via onze website: www.parkinsonopmaat.nl/PPMI.

Als u zich heeft ingeschreven neemt één van onze assessoren
contact met u op. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen
met één van onze assessoren via:
E-mail: info@parkinsonopmaat.nl
Tel: 024-8080141
(bereikbaar op werkdagen van 12:00 - 16:00 uur)
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