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IN  DEZE  ED IT I E
Onderzoek naar antioxidant werking en effecten op 
het immuunsysteem door vitamine K 

Middel Vitamine K

Aantal bezoeken 8 bezoeken (± 30 min.) verspreid over ± 14 weken

Vergoeding €500,- bij volledige deelname (incl. reiskosten)

Waar? NIZO Food Research in Ede of
EB Medical Research in Almere

Wanneer? December 2022 - Mei 2023

Voor wie? Gezonde man/vrouw 55 - 75 jaar; 
BMI 27-32;
Niet/ex-roker (min. 1 jaar gestopt). 

Aanmelden? https://www.proefpersonen.nl/vitamineK

Onderzoek naar het effect van het koemelkeiwit osteopontine op
immuunsysteem van gezonde ouderen

Middel Osteopontine + 3 Hepatitis B vaccinaties

Aantal bezoeken 8 bezoeken (± 30 min.) verspreid over ± 14 weken

Vergoeding €750,- bij volledige deelname (incl. reiskosten)

Waar?
NIZO Food Research in Ede of
EB Medical Research in Almere

Wanneer? December 2022 - Mei 2023

Voor wie?
Gezonde man/vrouw >64 jaar; 
BMI 22-28;
Niet/ex-roker (min. 1 jaar gestopt). 

Aanmelden? https://www.proefpersonen.nl/koemelkeiwit

Onze medewerkster Martelle van ’t Geloof is deze maand

met pensioen gegaan. Zij had veel contact met onze

deelnemers in de twaalf jaar dat ze voor ons werkte. We

zullen haar als zeer gewaardeerde collega missen.

Inmiddels heeft Erica van Dooren plaatsgenomen achter

Martelles bureau als coördinator patiënt recruitment.

Ook hebben wij een andere collega mogen verwelkomen,

Azra Mehinoviç. Zij zal Lisette Jager, onze

studiecoördinator, vervangen tijdens haar

zwangerschapsverlof volgend jaar en ook bij ons blijven

na haar terugkomst.

Vertrek Martelle van 't Geloof
en komst nieuwe collega's
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NIEUWSBRIEF
Nieuws van EB Medical Research

Nieuwe studies in Almere / Ede

Op korte termijn starten er in Almere en Ede een aantal nieuwe

studies. Hiervoor zoeken we met name gezonde vrijwil l igers in de

leeftijd van 16 - 65 jaar oud. U kunt zich hiervoor alvast

(vrijblijvend) aanmelden voor de "Binnenkort" onderzoeken via

onderstaande link. We zullen dan contact met u opnemen als de

studie van start gaat. Als u zich aanmeldt voor "Geen specifiek

onderzoek", dan zullen wij vanzelf contact met u opnemen wanneer

er een studie start waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Vrijblijvend inschrijven: https://flevoresearch.com/algemene-

inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek

https://www.proefpersonen.nl/proefpersoon-onderzoeken/trial/897
https://www.proefpersonen.nl/proefpersoon-onderzoeken/trial/899
https://flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek

