
Meld u
nu aan bij
TRICALS

Als patiënt kunt u ons 
helpen met het vinden van 
nieuwe behandelingen door 
u aan te melden bij TRICALS 
via www.tricals.org

TRICALS heeft als doel om de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen 
voor ALS, PSMA en PLS te versnellen. 
Om dit te bereiken is de deelname van 
patiënten essentieel en dringend nodig.



Samenwerken om een verschil te maken
Om ons doel te bereiken, is deelname van 
zoveel mogelijk mensen met ALS, PSMA en 
PLS aan TRICALS nodig. Elke persoon met 
ALS, PSMA of PLS is uniek en helpt ons de 
puzzel van het zoeken naar 
betere medicijnen op te 
lossen. Wij geloven dat we 
met onze nieuwe aanpak, 
waarin we op grote schaal 
samenwerken, het verschil 
kunnen maken. Samen 
kunnen we ALS, PSMA en 
PLS behandelbaar maken. 

Registreren
TRICALS biedt patiënten de mogelijkheid 
om in een vroeg stadium potentiële 
geneesmiddelen te gebruiken en daarmee 
ook te testen. Als u de diagnose ALS, PSMA 
of PLS heeft, kunt u zich registreren bij 
TRICALS via www.tricals.org. Wanneer u 
bij ons geregistreerd bent, ontvangt u elke 

drie maanden een digitale vragenlijst. Hierin 
staan vragen over uw dagelijks functioneren 
en uw huidige medische conditie. Het 
invullen van deze vragenlijsten helpt ons 
al een heel eind om medicijnstudies voor 

ALS, PSMA en PLS te 
versnellen en te verbeteren. 
Elke keer dat er een nieuwe 
medicijnstudie begint, 
zullen we u per e-mail op 
de hoogte stellen. Als u aan 
alle vereisten van de studie 
voldoet, kunt u deelnemen 
aan het onderzoek.

Privacy
We zullen vertrouwelijk omgaan met uw 
persoonlijke gegevens en deze alleen 
gebruiken om behandelingen voor ALS, 
PSMA en PLS te bevorderen. Uw informatie 
wordt opgeslagen op een veilige locatie en 
alleen geautoriseerd personeel zal toegang 
hebben tot uw gegevens.

Ga mee op onze snelweg 
naar een behandeling
TRICALS (Treatment Research Initiative to Cure ALS) is een unieke internationale 
samenwerking tussen patiënten, toponderzoekers, de farmaceutische industrie en ALS 
stichtingen. Door onze inspanningen, middelen en talenten te verenigen, bereiken we 
sneller ons gezamenlijke doel: de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor ALS, PSMA en 
PLS versnellen om betere behandelingen te bieden aan patiënten. 

Door samen te 
werken, vinden 

we sneller nieuwe 
behandelingen voor 
ALS, PSMA en PLS

Wilt u meer weten? Kijk op www.tricals.org 
U kunt contact met ons opnemen via info@tricals.org


