Mei 2015

De OPTIMISTIC inclusie is gesloten
Bedankt voor uw interesse en deelname!
Op 29 mei 2015 is officieel het includeren van nieuwe mensen binnen OPTIMISTIC afgesloten; uiteindelijk
nemen meer dan 250 mensen deel.
Waarom is de inclusie gesloten?
Het includeren van nieuwe mensen is gestopt omdat we, gebaseerd op het huidige aantal mensen,
voldoende deelnemers hebben om uiteindelijk te kunnen concluderen of de cognitieve gedragstherapie
effect heeft bij mensen met myotone dystrofie. Dankzij uw deelname en dankzij de inzet van de OPTIMISTIC
teams in Newcastle, Nijmegen, München en Parijs hebben we eerder dan verwacht het benodigde aantal
deelnemers bereikt!
Wat betekent dit nu verder voor OPTIMISTIC?
De studie gaat voort zoals gepland. Het is nu enorm belangrijk dat u uw studiebezoeken volbrengt zodat wij
alle informatie kunnen verzamelen die nodig is om de effectiviteit van de cognitieve gedragstherapie te
testen.
Wilt u weten wanneer uw volgende afspraak is, of heeft u andere vragen, neem dan contact op met het
centrum waar u deelneemt:
Newcastle:
Cecilia Jimenez-Moreno, 0191 282 00 70
Munich:
Dr Stephan Wenninger 089 440 05 74 00
Paris:
Dr Pascale Chevalier 01 45 17 80 93
Nijmegen:
Dr Marlies van Nimwegen 024 3 65 57 87
Wat betekent dit voor het onderzoek naar myotone dystrofie?
Een multi-center studie van deze omvang is in Europa nog nooit eerder uitgevoerd bij myotone dystrofie.
Met het bereiken van deze mijlpaal, heeft OPTIMISTIC bewezen dat er inmiddels voldoende expertise en
middelen zijn om gedegen wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar deze ziekte. We hopen natuurlijk
dat dat uiteindelijk leidt tot meer onderzoek naar myotone dystrofie.
Namens de coordinator. Professor Baziel van Engelen coördineert alle aspecten van OPTIMISTIC vanuit het
Radboudumc in Nijmegen. “Ik wil alle mensen met myotone dystrofie en hun familieleden bedanken die
deelnemen aan OPTIMISTIC. Dit is een grote stap voorwaarts voor onderzoek naar deze aandoening. Deze
studie zal uiteindelijk leiden tot meer klinisch onderzoek in deze vier landen.”.
Nogmaals dank voor uw deelname en graag tot ziens bij uw volgende studie bezoek!

May 29th 2015
Patient Newsletter- Close of recruitment.

