TRICALS –
Treatment Research Institute
for the Cure of ALS

Mensen met ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) verdienen een effectieve behandeling en een snellere toegang tot nieuw ontwikkelde medicijnen. Daarom is TRICALS
opgericht; een internationale organisatie die mensen met ALS wereldwijd verbindt
met ALS-centra in academische ziekenhuizen en met de farmaceutische industrie.
Zo verbeteren de communicatie en onderlinge samenwerking tussen alle partijen,
en wordt de tijd tussen het vooronderzoek in het laboratorium en het uiteindelijke
klinische onderzoek bij patiënten aanzienlijk verkort. Door meer en efficiëntere
klinische studies uit te voeren, hebben mensen met ALS sneller toegang tot potentiële
nieuwe behandelingen voor deze vernietigende ziekte.

Wat biedt TRICALS mensen met ALS?
- up-to-date informatie over lopende en toekomstige geneesmiddelenstudies
- meer kans om mee te kunnen doen aan een geneesmiddelenstudie
Doordat de patiënten zich hebben ingeschreven bij TRICALS is het voor de
farmaceutische industrie zichtbaar dat er veel patiënten bereid zijn deel te nemen
aan onderzoek. Hiermee wil TRICALS meer geneesmiddelenonderzoek stimuleren.
TRICALS stuurt mensen met ALS, na registratie, regelmatig een nieuwsbrief met
informatie over lopende en toekomstige geneesmiddelenstudies. Bij de start van
een nieuwe geneesmiddelenstudie worden bij TRICALS ingeschreven patiënten
gescreend op mogelijkheid voor deelname. Patiënten hebben daarom meer kans
om mee te kunnen doen aan een geneesmiddelenonderzoek.

Wat kunt u doen?
Alleen door de deelname van mensen met ALS aan geneesmiddelenstudies kunnen
we een betere behandeling voor ALS vinden. Heeft u ALS en wilt u mee doen aan
geneesmiddelenonderzoek, registreert u zich dan op www.tricals.org.
Na uw registratie openen we een account voor u en we vragen u om uw persoonlijke
en medische gegevens in te vullen. U ontvangt iedere drie maanden een email met
het verzoek om uw medische gegevens actueel te houden. Bij de start van een nieuw
geneesmiddelenonderzoek kijken we of u aan de criteria van het onderzoek voldoet.
Een definitieve screening bij een ALS-centrum bepaalt uiteindelijk of u mee kunt doen.
Bij uw aanmelding voor TRICALS kunt u aangeven of u ook benaderd wilt worden voor
onderzoek naar de oorzaak van ALS.
Wij gaan op een vertrouwelijke manier met uw gegevens om en zorgen ervoor dat
uw gegevens alleen bekend zijn bij artsen, verpleegkundigen en onderzoeksmedewerkers van TRICALS. Met andere belanghebbenden worden alleen geanonimiseerde
gegevens gedeeld. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server met
beperkte toegang.
MEER WETEN?
Ga naar www.tricals.org of e-mail naar info@tricals.org.
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