Alzheimer:
u kunt er wél
iets aan doen.

Alzheimer:
u kunt er wél
iets aan doen.
Gun uzelf de kans op hoopgevende medicijnen.
Heeft u de diagnose alzheimer? Dan bent u niet
alleen. Ieder uur krijgen 3 mensen in Nederland
alzheimer. Brain Research Center wil hier samen
met u verandering in brengen.
Ons doel is om binnen 10 jaar alzheimer de wereld
uit te helpen. Dat doen we door wetenschappelijk
onderzoek naar medicijnen, met vrijwillige
deelnemers met en zonder hersenziekte.
Alzheimer is nu nog ongeneeslijk, maar deelname
aan onderzoek kan u veel bieden: toegang tot
nieuwe, hoopgevende medicijnen, meer inzicht en
grip op uw ziekte en van waarde zijn in de strijd
tegen alzheimer.

U hoeft zich niet bij uw diagnose neer
te leggen.
Vaak krijgen mensen met alzheimer te horen dat ze er
niets aan kunnen doen. Daar zijn wij het niet mee eens.
• De beste manier om toegang te krijgen tot
nieuwe, hoopgevende medicijnen is deelname aan
medicijnonderzoek.
• Deelname is hét alternatief voor niets doen.
• Onzekerheid bij alzheimer is veelvoorkomend en
frustrerend. Onze specialisten geven u tijdens uw
bezoek inzicht in uw ziekte, zo weet u bijvoorbeeld
welke symptomen te wijten zijn aan alzheimer.
Door mee te doen aan onderzoek, levert u een belangrijke
bijdrage voor de volgende generaties. Met uw deelname
komen we steeds dichterbij een toekomst zonder
alzheimer.

“Dat je toch iets
kan doen voor
andere mensen
in de wereld,
waarom niet?”
- Joop, deelnemer bij
Brain Research Center

“Deze
diagnose
hoeft niet het
einde te zijn”
- Anita, deelnemer bij
Brain Research Center

Het verhaal van Anita
Anita was altijd een precieze werker, toen dat rond
haar 55ste minder goed ging, is zij naar een neuroloog
doorverwezen. Deze diagnosticeerde haar met de ziekte
van Alzheimer. “Ik dacht ‘Ik’? Hoe kan dat? Wat gaat er
gebeuren?’ Maar ik ben gelukkig een heel positief mens,
schouders eronder en gaan. Ik ben ervan overtuigd dat
dat mijn ziekte positief beïnvloedt. Toen mijn neuroloog
vertelde dat het mogelijk is om mee te doen aan
medicijnonderzoek, vond ik dat fantastisch. Je kan iets
betekenen voor je ziekte, én iets betekenen voor de
medicatie waarvan het zo belangrijk is dat die komt!”

Wat zegt Anita graag tegen u?
“Het is heel erg nodig dat er mee wordt gedaan aan
medicijnonderzoek. Wees ervan bewust, dat naast
jouw hulp om deze ziekte uit te bannen, het ook voor
jouzelf kan helpen! Als ik opnieuw mee kan doen, sta ik
vooraan!”

Samen helpen we
alzheimer de wereld
uit
Over Brain Research Center
Bij Brain Research Center voeren we medicijnonderzoek
uit naar onder andere alzheimer en parkinson. We zijn
in 2009 opgericht vanuit het Amsterdam UMC, en zijn
inmiddels één van de grootste onderzoekscentra van
Europa op het gebied van nieuwe medicijnen tegen
alzheimer. Onze missie is om hersenziekten de wereld uit
te helpen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. We zetten
u dan ook altijd op de eerste plaats en zorgen ervoor dat
u onze volle aandacht krijgt, in een ontspannen en open
sfeer.

Niet opgeven, maar opgeven.
Dit is hoe u zich aanmeldt:
Als u zich niet wilt neerleggen bij uw diagnose, meld
u dan aan. Mail, bel, of meld u aan via de website. We
hebben u nodig.
Mail: info@brainresearchcenter.nl
Bel: 020 - 301 7170
www.brainresearchcenter.nl

Wat zijn de voordelen van meedoen
aan medicijnonderzoek?
• U ondervindt mogelijk positieve effecten van een nieuw
medicijn.
• U krijgt professionele begeleiding door een team van
artsen, neuropsychologen en verpleegkundigen die het
verloop van uw ziekte monitoren en aan wie u al uw
vragen kunt stellen.
• U bent van waarde voor de wetenschap én levert een
belangrijke bijdrage aan een toekomst zonder hersenziekten.

Wat gebeurt er nadat u zich aanmeldt?
1

Telefonisch gesprek
Het begint met een telefonisch gesprek, waarin we uw
situatie bekijken, uw diagnose goed doornemen en u alle
vragen kunt stellen.

2

Kennismakingsgesprek
Als u aan de medische voorwaarden voldoet is er ruimte
voor een kennismakingsgesprek. U komt naar Brain
Research Center en we bespreken welke opties voor
deelname er zijn.

3

Screeningsfase
Als u besluit om deel te nemen aan één van de
onderzoeken, gaan we een screeningsfase in.
Hierin worden verschillende tests gedaan, zoals
bloedonderzoek, MRI-scan en geheugentaken.

4

Behandelfase
Als uit de screeningsfase blijkt dat u in aanmerking komt
voor het onderzoek, dan start de behandelfase. Tijdens
deze fase zal u regelmatig terugkomen op één van onze
huiselijke locaties in Amsterdam, Den Bosch of Zwolle.
Bij deelname is er (bijna) altijd een kans dat u een
placebo krijgt – dat is nodig voor gedegen onderzoek.
Deelname is vrijwillig, u kunt altijd stoppen zonder
opgave van reden. U zit dus nergens aan vast.
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