Uitnodiging voor deelname
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek naar de menstruatie bij chronische ITP (onderdeel van een
onderzoek naar de functie van bloedplaatjes en het immuunsysteem bij
chronische ITP)
Wij zoeken vrouwen met chronische ITP (immuun trombocytopenie) die mee willen werken
aan een onderzoek naar de menstruatie. Het onderzoek is opgezet door prof. dr. Schutgens
van de Van Creveldkliniek in het UMC Utrecht. Met het onderzoek willen we meer inzicht
krijgen in welke mate problemen met de menstruatie (bijvoorbeeld hevig bloedverlies)
voorkomen bij chronische ITP. We kijken ook of dit bijvoorbeeld samenhangt met het
bloedplaatjes aantal of het gebruik van een spiraal of de (anticonceptie) pil.
Wat houdt meedoen in?
Deelname aan de studie houdt in dat u eenmalig naar het UMC Utrecht komt. U krijgt de
reiskosten vergoed. Tijdens dit bezoek vult u enkele vragenlijsten in en wordt er bloed
geprikt. De vragenlijsten gaan over moeheid, uw bloedingsneiging en de menstruatie. In
totaal bent u ongeveer 45-55 minuten bezig. Daarna krijgt u een vragenlijst mee voor thuis
die u tijdens uw menstruatie moet invullen. Deze stuurt u daarna terug naar het UMC Utrecht.
Als u interesse heeft om mee te doen krijgt u meer uitleg hierover.
Om mee te kunnen doen aan het onderzoek moet u aan de volgende eisen voldoen:
-

U bent een vrouw

-

U bent ouder dan 16 jaar

-

De diagnose ITP is langer dan één jaar geleden gesteld

-

U gebruikt momenteel medicatie voor de ITP OF uw bloedplaatjes aantal is
(waarschijnlijk) lager dan 100 (*109/L)

-

U zit nog niet in de overgang

-

U bent momenteel niet zwanger

-

Uw baarmoeder is niet verwijderd.

Als u een spiraal heeft of de (anticonceptie) pil doorslikt, is dit geen probleem. U mag dan
gewoon meedoen aan het onderzoek.
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Hoe kunt u meedoen?
Als u mee wilt doen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoeker (Wobke
van Dijk, zie de gegevens onderaan de brief). U ontvangt eerst alle informatie over het
onderzoek. U kunt deze rustig doorlezen en dan beslissen of u wel of niet mee wilt doen.
Met vriendelijke groet,
Drs. W.E.M. van Dijk, arts-onderzoeker van de Van Creveldkliniek
Prof. dr. R.E.G. Schutgens, internist-hematoloog van de Van Creveldkliniek

Contactgegevens
Wobke van Dijk
w.e.m.vandijk-16@umcutrecht.nl
088 75 584 50 (Van Creveldkliniek: vraag naar Wobke van Dijk)
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