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Update – PRECODE-GP
Beste allemaal,
Middels deze weg willen we u graag op de hoogte houden van de voortgang van het PRECODE-GP onderzoek.

patiënten met en de kenmerken van patiënten met dementie op
jonge leeftijd in alle geheugenpoliklinieken in Nederland.
In de toekomst willen we ook het beloop van dementie op jonge leeftijd in kaart brengen door de data die we verzamelen in het kader
van PRECODE-GP te koppelen aan bestaande medische databases (bijvoorbeeld het CBS).
In PRECODE-GP proberen we inzicht te krijgen in het aantal

Vanaf nu kunt u iedere maand een korte update van ons verwachten!

Doet uw geheugenpoli al mee?
Wij drinken graag een (virtuele) koffie met u om
kennis te maken en PRECODE-GP nader toe te
lichten!

Contact of meer informatie?
precode@amsterdamumc.nl | www.precode-project.nl

Even voorstellen:
Hallo allemaal! Ik ben Aniek van Gils, en sinds mei maak ik, als artsonderzoeker, onderdeel uit van het PRECODE-GP-team. Ik hou me
bezig met het werven van nieuwe geheugenpoliklinieken, de
goedkeuringsprocedures en de startmeetings! Ik ben recent afgestudeerd, de
foto is gemaakt in Suriname, waar ik was
voor mijn laatste coschap, totdat de
coronacrisis in alle hevigheid losbarstte.
Naast mijn werkzaamheden voor PRECODE,
werk ik op de geheugenpolikliniek
van het Alzheimercentrum Amsterdam,
en houd ik me bezig met mijn eigen
project: DAILY (een computer tool ter
ondersteuning van dementie diagnostiek).
Mocht u vragen hebben over PRECODE,
dan kunt u mij persoonlijk benaderen via: a.vangils@amsterdamumc.nl

Aantal goedkeuringen:18
Inmiddels hebben we goedkeuring om te mogen starten in de
volgende 18 huizen:




















Alzheimercentrum Amsterdam UMC, Amsterdam;
Alzheimercentrum Limburg, Maastricht;
Catharina ziekenhuis, Eindhoven;
COGA, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam;
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg;
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam, Rotterdam;
Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn;
Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, Dirksland;
Isala ziekenhuis, locaties Meppel en Zwolle;
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch;
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven;
OLVG, Amsterdam;
Radboud UMC, Nijmegen;
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft;
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem;
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht;
Zaans Medisch Centrum, Zaandam;
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

De eerste resultaten

Zo kunt u uw poli
vergelijken met de
andere deelnemende
centra

