gezocht: gezonde mannen tussen 18 en 55 jaar

Voor onderzoek naar twee toedieningsvormen van een nieuw middel voor de behandeling van
auto-immuunziekten (code 134391) zoekt PRA gezonde mannen tussen de 18 en 55 jaar die:
• bereid zijn om 2 perioden gedurende 7 dagen (6 nachten) in ons onderzoekscentrum in Zuidlaren te
verblijven • daarnaast bereid zijn om na de eerste periode 5 en na de tweede periode 6 korte bezoeken te
brengen aan het onderzoekscentrum • niet roken • een gewicht tussen de 50 – 140 kg hebben • bereid zijn
om voorafgaand aan het onderzoek een medische keuring te ondergaan.

perioden onderzoek

Groep 1: (mannen met een gewicht tussen de 50 – 60 kg of 126 – 140 kg gezocht)
Periode 1: 31 maart – 06 april		 korte bezoeken op 08, 10, 12, 15 en 19 april 2014
Periode 2: 05 – 11 mei			 korte bezoeken op 13, 15, 17, 20, 24 mei en 03 juni 2014
Groep 2: (mannen met een gewicht tussen de 50 – 60 kg of 126 – 140 kg gezocht)
Periode 1: 08 – 14 april			 korte bezoeken op 16, 18, 20, 23 en 27 april 2014
Periode 2: 13 – 19 mei			 korte bezoeken op 21, 23, 25, 28, 01 en 11 juni 2014
Groep 3: (mannen met een gewicht tussen de 50 – 140 kg gezocht)
Periode 1: 14 – 20 april			 korte bezoeken op 22, 24, 26, 29 april en 03 mei 2014
Periode 2: 19 – 25 mei			 korte bezoeken op 27, 29, 31 mei, 03, 07 en 17 juni 2014

vergoeding € 2.546,-

Deelnemers ontvangen een bruto vergoeding van € 2.546,- voor deelname aan één van bovenstaande groepen.
Daarnaast ontvangen deelnemers een reiskostenvergoeding van € 0,19 netto per km.

meedoen of meer weten?

Bel met PRA op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur: 050 - 850 57 98.
Vermeld hierbij de studiecode PRA-134391. Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerpra.com

PRA

PRA is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut in Zuidlaren dat al 30 jaar onderzoek verricht voor bekende
internationale farmaceutische bedrijven. Soms gebeurt dit in samenwerking met (universitaire) ziekenhuizen. In
30 jaar hebben meer dan 20.000 vrijwilligers meegedaan met geneesmiddelenonderzoek en de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen mogelijk gemaakt.

Wij zijn altijd op zoek naar mannen en vrouwen van 18 tot 65 jaar die mee willen werken
aan onze geneesmiddelenonderzoeken!
www.facebook.com/vrijwilligerPRA

geneesmiddelenonderzoek = mensenwerk

