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 VOORTGANG 

Op de pagina 
hieronder geven wij u 
een korte update over 
de voortgang van de 
studie. 

    

 
De afgelopen tijd 
waren we onder 
andere aanwezig bij 
de ParkinsonNEXT dag 
en het Parkinson café 
Maastricht. Wellicht 
zien we u binnenkort bij 
een Parkinson 
evenement!  

WE ZIJN GESTART! 
         

 

Met trots willen wij u via deze 
eerste nieuwsbrief mededelen 
dat we, na een lange periode 
van voorbereidingen, in juli van 
start zijn gegaan met de eerste 
metingen van de TRACK-PD 
studie. Dit is een MRI studie 
waarin we de ziekte van 
Parkinson willen opsporen en 
voorspellen. Wij willen u 
informeren over de voortgang 
van de TRACK-PD studie omdat 
u ofwel aan de studie  

deelneemt ofwel op een 
andere manier betrokken 
bent bij deze studie. 

Wij zijn erg blij verrast met de 
grote hoeveelheid 
aanmeldingen die wij al voor 
onze studie hebben mogen 
ontvangen en willen dan ook 
iedereen die reeds interesse 
heeft getoond of zelfs al  
heeft deelgenomen hier heel 
hartelijk voor bedanken!  

CONTACT 

Telefoon:                    
06-38435044                  

E-mail:                 
trackpd 
@maastrichtuniversity.nl              

Website: 
www.trackpd.nl   
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► Zoals u hieronder ziet hebben 
we  in de afgelopen weken al een 
flink aantal deelnemers 
geïncludeerd. Echter zoeken we 
nog steeds een heleboel nieuwe 
deelnemers. Mocht u iemand 
kennen die meer informatie zou 
willen ontvangen over het 
onderzoek, dan willen we u vragen 
om deze persoon te verwijzen naar 
www.trackpd.nl of 
trackpd@maastrichtuniversity.nl.  

 

In deze studie maken we gebruik van een 7T MRI. 
Dit is een extra sterke MRI-scanner, waarmee er 
nog gedetailleerdere afbeeldingen van het brein 
kunnen worden gemaakt dan met een normale 
MRI-scanner. 

► Deze studie wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door Stichting De 
Weijerhorst. Deze stichting 
ondersteunt en bevordert 
wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland. 

  

VOORTGANG VAN DE 
STUDIE: 

 

    

Hiernaast ziet u een tweetal grafieken 
welke de voortgang van de studie 
weergeven. De bovenste grafiek laat zien 
hoeveel Parkinson patiënten hebben 
deelgenomen (12) en hoeveel we er nog 
zoeken voor deelname (123). De onderste 
grafiek geeft weer hoeveel gezonde 
controles hebben deelgenomen (10) en 
hoeveel we er nog zoeken voor deelname 
(40). Ons doel is om over 2 jaar alle 
benodigde mensen geïncludeerd te 
hebben.  

  


