OPROEP VOOR DEELNAME WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK RADBOUDUMC
De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek naar mensen die
weten dat zij SCA3 hebben en daar ook klachten van hebben.
Uit recent onderzoek bij patiënten met verschillende soorten ataxie is
gebleken dat herhaalde elektrische stimulatie van de kleine hersenen
gedurende twee weken tot vermindering van coördinatiestoornissen kan
leiden. Het effect hiervan hield in ieder geval drie maanden aan. Wij willen
met dit onderzoek achterhalen of dit ook het geval is voor SCA3. Graag
verwijzen wij ook naar de ADCA-krant van juli 2017.
In dit onderzoek worden deelnemers door middel van het toeval
toegewezen aan ofwel ‘echte stimulatie’ van de kleine hersenen ofwel
‘nep-stimulatie’ van de kleine hersenen. Zowel uzelf als de onderzoeker
die de uitkomsten zal analyseren, weet niet in welke groep u zit. De
elektrische stimulatie of ‘nep-stimulatie’ vindt plaats gedurende twee
achtereenvolgende weken, waarbij twee keer vijf dagen achtereen
(maandag t/m vrijdag) gestimuleerd zal worden.
Voor en na de stimulatie zullen we verschillende onderzoeken en metingen
verrichten om te beoordelen of de ernst van de coördinatiestoornis
verminderd is. Daarnaast vragen we u enkele vragenlijsten in te vullen en
zullen we enkele geheugentesten uitvoeren.
Een gedeelte van deze tests zal herhaald worden na 3, 6 en 12 maanden.
Het onderzoek vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen. Reis- en
parkeerkosten zullen vergoed worden. Omdat het eerdergenoemde
onderzoek aantoonde dat de stimulatie vooral effect had bij patiënten die
nog in een relatief vroege fase van de ziekte zaten, zoeken wij voor dit
onderzoek patiënten die nog niet afhankelijk zijn van een rollator
of rolstoel.
Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse om deel te
nemen kunt u contact opnemen met Roderick Maas, onderzoeker en
neuroloog in opleiding:
Email: Roderick.maas@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024-3615205
Met vriendelijke groet,
Drs. Roderick Maas, onderzoeker en neuroloog in opleiding
Dr. Bart van de Warrenburg, projectleider en neuroloog

