Geachte heer / mevrouw,

Welkom bij de CHEVAL-studie.
Hierbij ontvangt u uw eerste levering van de studiemedicatie voor de CHEVAL-studie waaraan u
deelneemt. De levering van uw studiemedicatie wordt in opdracht van de onderzoeker uitgevoerd door
ApotheekZorg B.V. ApotheekZorg zal uw medicatie op bepaalde momenten in de studie per
aangetekende post naar u versturen.
De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van visuele
hallucinaties bij de ziekte van Parkinson. Alle benodigde informatie over het onderzoek kunt u vinden
op de website www.chevalstudie.nl.
Tijdens het onderzoek zijn er situaties waarin uw behandelaar de verantwoordelijke onderzoekers
moet informeren, dit is bij:


behandeling met antipsychotische medicijnen (volgens de behandelend neuroloog)



ernstige gebeurtenissen, zoals ziekenhuisopname, levensgevaar of invaliditeit. In al deze
gevallen moet er contact zijn, ongeacht of er een verband is met het onderzoeksmedicijn.

Vanzelfsprekend kunt u met uw vragen bij ons terecht.
Heeft u een vraag over het onderzoek? Bel dan met het onderzoeksteam van CHEVAL via
telefoonnummer 020-5667410 of mobiel nummer 06-20507565.
U kunt uw vragen uiteraard ook mailen naar info@chevalstudie.nl.
Heeft u een vraag over de levering van uw studiemedicatie? Bel dan met het ApotheekZorg Zorgteam
Neurologie: 088-0440711.
Wij danken u vast voor uw deelname aan de CHEVAL-studie.

Met hartelijke groet,
CHEVAL onderzoeksteam

Instructie voor gebruik van CHEVAL-studiemedicatie
Hoe neemt u het middel in?
 Gebruik het studiemedicijn elke dag.
 De eerste week neemt u de capsule éénmaal per dag, daarna tweemaal per dag.
 Neem de studiemedicijnen bij het eten in, in de ochtend en de avond.
 Slik de capsules in z’n geheel door met wat drinken. U kunt de capsules ook innemen met yoghurt.
 Open of plet de capsules niet.
Wanneer neemt u het middel in?
Hieronder vindt u het standaard doseringsschema. Hier kan in specifieke gevallen van worden
afgeweken, bijvoorbeeld naar aanleiding van tussentijds telefonisch overleg.
Weeknummer

Dosis

Aantal en moment van innemen

Week 1

1,5 mg

1x per dag 1 capsule (’s avonds)

Week 2 t/m 3

1,5 mg

2x per dag 1 capsule (’s ochtends en ’s avonds)

Week 4 t/m 6

3,0 mg

2x per dag 1 capsule (’s ochtends en ’s avonds)

Week 7 t/m 9

3,0 mg + 1,5 mg

2x per dag 2 capsules (‘s ochtends en ‘s avonds)

Week 10 t/m 12

3,0 mg + 3,0 mg

2x per dag 2 capsules (‘s ochtends en ‘s avonds)

Vanaf week 12

3,0 mg / 4,5 mg / 6,0 mg

2x per dag 1 a 2 capsules (’s ochtends en ’s avonds)

(einddosis wordt individueel bepaald)

Heeft u teveel ingenomen?
Als u per ongeluk teveel hebt ingenomen, kunt u last krijgen van misselijkheid, braken, diarree, hoge
bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wacht en neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om
een vergeten dosis in te halen.
Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Zoals elk geneesmiddel kunt u last krijgen van bijwerkingen, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen kunnen vaker optreden als u net gestart bent met het middel of als de dosis wordt
verhoogd. Gewoonlijk zullen de bijwerkingen verdwijnen naarmate uw lichaam aan het middel went.
Als u veel last hebt van een bijwerking, neem dan contact op met één van de medewerkers van het
onderzoeksteam via telefoonnummer 020-5667410 of mobiel nummer 06-20507565.
Rijvaardigheid.
Het studiemedicijn kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de
behandeling of bij dosisverhoging. Als u duizelig of slaperig bent moet u niet autorijden, machines
bedienen of andere taken uitoefenen die uw aandacht vereisen.
Bewaren.
Bewaar het middel buiten het zicht en bereik van kinderen. Bewaar de medicijnen beneden de 30ºC.
Spoel de studiemedicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

