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We zijn verheugd u te kunnen melden dat we alles weer op normaal niveau
kunnen hervatten. Uiteraard nemen we op de onderzoeklocaties de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM met betrekking tot Covid 19 in acht, welke
u verderop in deze Nieuwsbrief kunt lezen. Het is daarom veilig om aan onderzoek deel te nemen en op de visites te komen.
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de lopende studies voor Verhoogd cholesterol, Diabetes Mellitus Type 2, Kinderen met ADHD, Diabetes
Mellitus Type 1 en een Vaccinatiestudie voor mensen met urineweginfecties.

Tip a friend
Met onze Tip-a-Friend actie wordt u beloond
wanneer iemand die u kent, door u aan ons
wordt doorverwezen en uiteindelijk deelneemt
aan een onderzoek.
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InRange, insuline onderzoek bij
Diabetes Mellitus type 1
Heeft u DM Type I en wilt u bijdragen aan stabiele(re) waarden van uw bloedglucose door middel van continue glucose monitoring ?
Als dat zo is, dan kunt u mogelijk deelnemen aan een belangrijk klinisch onderzoek om aan te tonen dat het gebruik van insuline Toujeo® vergeleken
met de langwerkende insuline Tresiba® de schommelingen in bloedglucose,
die niet waarneembaar zijn via de HbA1c metingen, verminderen.
U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u:
- 18 jaar t/m 70 jaar bent (m/v)
- Diabetes Mellitus type 1 heeft
Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan dit onderzoek wordt u, naast uw standaard behandeling, behandeld met het onderzoeksmedicijn en wordt uw gezondheid nauwlettend gemonitord door
middel van gerelateerde medische onderzoeken. Daarnaast ontvangt u een
reis- en onkostenvergoeding. Voor meer informatie, en om te bepalen of u in
aanmerking komt, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met:

Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com
W: www.flevoresearch.com
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Utrecht
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E: info@eb-utrecht.nl
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Heeft u de afgelopen 5 jaar een
urineweginfectie gehad?
WILT U BIJDRAGEN AAN EEN EFFECTIEVE VACCINATIE TER PREVENTIE VAN INFECTIES VEROORZAAKT DOOR DE BACTERIE ESCHERICHIA
COLI (OOK BEKEND ALS E. COLI) BIJ OUDEREN?
Wij zoeken mensen die mee willen doen aan een placebo-gecontroleerd
onderzoek waarbij wordt gekeken naar de veiligheid en werkzaamheid
van een te onderzoeken vaccin.
U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u:
- 60 jaar of ouder bent (m/v)
- in de afgelopen 5 jaar een urineweg infectie hebt meegemaakt
Voor deelname aan dit onderzoek krijgt u kosteloos het onderzoeksmedicijn en gerelateerde medische onderzoeken. Daarnaast krijgt u bruto vergoeding van € 2000,- voor volledige deelname.
Ook worden reiskosten vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per
kilometer) met een minimum van € 12,- per retour en met een maximum
van € 160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.
U zult in een tijdsbestek van een half jaar 5 keer ons centrum bezoeken en
1 keer gebeld worden. Daarna volgt er nog een periode van 3 jaar waarbij
u 1 x per jaar ons centrum bezoekt.
Voor meer informatie, en om te bepalen of u in aanmerking komt, kunt u
geheel vrijblijvend contact opnemen met:

Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com
W: www.flevoresearch.com
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Utrecht
T: 030-7606600
E: info@eb-utrecht.nl
W: www.eb-utrecht.nl
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Onderzoeks- / Keuringsarts bij EB Medical Research
Bedrijf
EB Medical Research is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelen met locaties in Almere en
Utrecht. We voeren geneesmiddelenonderzoek uit met proefpersonen in opdracht van de farmaceutische industrie.
Functieomschrijving
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij voor EB Medical Research per direct op zoek naar een
onderzoeksarts voor 16-24 uur per week, voornamelijk op de vestiging in Utrecht. In deze functie ben je –samen
met een zeer ervaren collega onderzoeksarts- verantwoordelijk voor de uitvoering van geneesmiddelenstudies en
de keuring van deelnemers. Je bent hierdoor betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie geneesmiddelen. Je bent een spil in de uitvoering van het onderzoek. Je zorgt altijd dat de veiligheid van de deelnemer is gewaarborgd. Tevens ben je klantgericht en draag je zorg dat de verwachtingen van de opdrachtgever worden nagekomen.
Tot jouw takenpakket behoren o.a.


Selectie van deelnemers



De uitvoer van alle medische handelingen tijdens de onderzoeksvisites: informed consent, screening, inclusie, tussentijdse visites en eindcontrole



Contactpersoon voor externe medische behandelaars, samenwerkingspartners en opdrachtgevers.

Functie-eisen
We zijn op zoek naar kandidaten die beschikken over een afgeronde opleiding tot basisarts en in het bezit zijn van
een BIG-registratie en bij voorkeur (aantoonbare) kennis van ICH-GCP. De arts-onderzoeker heeft affiniteit met
het vakgebied en geneesmiddelenonderzoek. Binnen deze functie zijn de volgende competenties belangrijk:


Patiëntvriendelijk



Flexibel



Communicatief vaardig



Kan goed samenwerken



Accuraat



Zelfstandig



Resultaatgericht



Interesse in onderzoeken



Organisatorische capaciteiten



Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal
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Onderzoeks-assistent EB Medical Research
Bedrijf
EB Medical Research is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelen met locaties in Almere en
Utrecht. We voeren geneesmiddelenonderzoek uit met proefpersonen in opdracht van de farmaceutische industrie.
Functieomschrijving
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij voor EB Medical Research per direct op zoek naar een
onderzoeks-assistent voor 8 -24 uur per week, voornamelijk op de vestiging in Utrecht. In deze functie ben je –
samen met een onderzoeksarts- verantwoordelijk voor de uitvoering van geneesmiddelenstudies en de keuring
van deelnemers. Je bent hierdoor betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie geneesmiddelen. Je
bent een spil in de uitvoering van het onderzoek. Je zorgt altijd dat de veiligheid van de deelnemer is gewaarborgd. Tevens ben je klantgericht en draag je zorg dat de verwachtingen van de opdrachtgever worden nagekomen.
Tot jouw takenpakket behoren o.a.


Ontvangst en instructie deelnemers



Voorbereiden visites



Uitvoeren van visites volgens protocol. Hierbij komen de volgende handelingen aan bod: metingen zoals
bloeddruk/lengte/gewicht, maken ECG, venapunctie (bloedprikken), verwerking/verzending bloed, afnemen
van vragenlijsten



Bijhouden van essentiële documenten



Volgen van trainingen



Verwerken van data volgens protocol in elektronische systemen



Contact met sponsoren, monitoren en local trial managers



Contact onderhouden met internationale klinische research laboratoria, service providers en samenwerkingspartners

Lees verder op de volgende pagina.

Functie-eisen
We zijn op zoek naar kandidaten die affiniteit hebben met de gezondheidszorg en geneesmiddelenonderzoek. Een
afgeronde (para) medische opleiding op MBO-V/HBO-V niveau is een pré. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat
die venapunctie (bloedprikken) reeds beheerst of het leuk lijkt dit op zeer korte termijn te leren. Binnen deze functie zijn de volgende competenties belangrijk:


Patiëntvriendelijk



Flexibel



Communicatief vaardig



Kan goed samenwerken



Accuraat



Zelfstandig



Resultaatgericht



Interesse in onderzoeken



Organisatorische capaciteiten



Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal

Arbeidsvoorwaarden Wij bieden:
Een marktconform salaris
vakantietoeslag
vakantiedagen
Prettige en informele werksfeer

Heb je interesse?
Een CV en motivatiebrief ontvangen wij graag per email op a.lankreijer@emotionalbrain.nl .
Vragen kun je eveneens mailen naar dit emailadres of telefonisch contact opnemen met Angelique Lankreijer (HR)
of Barbara Dormans (Studiecoördinator), tel: 030-7606600
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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HEEFT UW KIND ADHD?
We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor het
LEAGUE-onderzoek. Dit onderzoek zal naar verwachting maximaal 2 jaar
duren. Er zal onderzoek worden gedaan naar de werkzaamheid en veiligheid van een onderzoeksgeneesmiddel op de lange termijn.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar komen mogelijk in aanmerking voor deelname als ze:
- 6 tot en met 17 jaar oud zijn en de diagnose ADHD hebben gekregen
- eerder zijn behandeld met stimulerende middelen, maar zonder succes
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com
W: www.flevoresearch.com

Utrecht
T: 030-7606600
E: info@eb-utrecht.nl
W: www.eb-utrecht.nl

De Hartstichting geeft een digitaal magazine uit met allerlei gezondheidtips, zoals
recepten, bewegen en ontspanning. Via deze link kunt u het magazine bekijken
https://magazines.hartstichting.nl/feel-good-receptenboekje/cover/

BENT U BEKEND MET (HEEFT U LAST VAN) EEN
RISICO OP HART– EN VAATZIEKTEN OF DIABETES?
Dan komt u wellicht in aanmerking voor een onderzoek naar een medicijn
dat als doel heeft de gevolgen van de hart- en vaatziekten te verkleinen door
middel van het verbeteren van de cholesterolwaarden.
Neem voor meer informatie contact met ons op:

Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com
W: www.flevoresearch.com
nieuwsbrief

Utrecht
T: 030-7606600
E: info@eb-utrecht.nl
W: www.eb-utrecht.nl
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WILT U BIJDRAGEN AAN HET VERBETEREN
VAN DE BEHANDELING VAN
DIABETES TYPE 2
EN NIERFUNCTIEPROBLEMEN?
Heeft u diabetes type 2 en bent u eventueel bekend met
nierfunctieproblemen?
of
Heeft u diabetes type 2 en wilt u uw nierfunctie laten bepalen om te
beoordelen of u zo mogelijk in aanmerking komt voor deelname?
Wij zoeken mensen die mee willen doen aan een grootschalig klinisch
onderzoek om na te gaan of de verlaging van de bloedsuiker en
bloeddruk bijdraagt aan het vertragen van de ontwikkeling van diabetische nierfunctiestoornissen.
U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u:
• 18 jaar of ouder bent (m/v)
• diabetes mellitus type 2 heeft
Voor deelname aan dit onderzoek krijgt u kosteloos het onderzoeksmedicijn en gerelateerde medische onderzoeken. Daarnaast ontvangt
u een reis- en onkostenvergoeding.
Voor meer informatie, en om te bepalen of u in aanmerking komt,
kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met:

Almere
T: 030-7606600
E: info@flevoresearch.com
W: www.flevoresearch.com
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Utrecht
T: 030-7606600
E: info@eb-utrecht.nl
W: www.eb-utrecht.nl
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Maatregelen met betrekking tot COVID-19 (Corona)

Onze maatregelen:
We dragen een mondkapje tijdens de gehele visite
We dragen in ieder geval mondkapjes bij een afstand minder dan 1,5 meter
We gebruiken desinfectans voor de handen
We ventileren regelmatig
We ontsmetten dagelijks alle risicoplekken zoals deurknoppen ed.

Wij vragen van u
Voor binnenkomst uw handen te desinfecteren; dit staat klaar op de tafel in de
wachtruimte
Alleen met begeleiding te komen als dit noodzakelijk voor u is.

Ook vragen wij u om de afspraak uit te stellen en contact op te nemen in de volgende
gevallen:
Heeft u de afgelopen 24 uur voor een visite of op dit moment één of meerdere
van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak?
Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in
de afgelopen 14 dagen vastgesteld?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 10 dagen geleden contact gehad met
deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Zit u in thuisisolatie (quarantaine) omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld, of omdat u de afgelopen 10
dagen bent teruggekeerd uit een land met de code oranje of rood?
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