MyRealWorld™ MG
De studie met app voor patiënten
met myasthenia gravis
Download vandaag de app en deel uw myasthenia gravis
traject om na te gaan of u onderzoekers kunt helpen om de
impact en belasting van MG op patiënten en hun families beter
te begrijpen.

De MyRealWorld™ MG -studie met app streeft ernaar
onderzoekers inzichten te verstrekken in hoe het is
om te leven met myasthenia gravis. Ontdek of u kunt
deelnemen aan dit belangrĳke onderzoek om het
leven van mensen met MG beter te begrĳpen.

MyRealWorld™ MG (MRW MG) is een internationaal onderzoek waarin de

U kunt thuis of onderweg deelnemen aan de MyRealWorld™-studie
met app op uw smartphone (Android of iOS). U kunt de vragenlijsten
over achtergrondinformatie en levenskwaliteit invullen, uw
behandelingsinformatie registreren en de Kennis-functie openen.

Het MyRealWorldTM MG-onderzoek is beschikbaar voor iedereen, vanaf 18

Verzamelde gegevens worden naar een centrale gegevensbank
verstuurd en worden geanonimiseerd. Onderzoekers en
Patiëntbelangengroepen kunnen de geanonimiseerde gegevens
inkijken via een onderzoeksportal waardoor patiënten een stem
krijgen en een beter inzicht bieden in de impact van MG.
Uw persoonlijke MG-dossier steeds bij de hand
Uw behandelingsinformatie registreren
Deelname aan onderzoek
Blijf op de hoogte van de bevindingen uit het onderzoek in het
Kennis-onderdeel

impact van myasthenia gravis op het dagelijkse leven van patiënten wordt
beoordeeld. Biotechnologiebedrijf argenx sponsort dit innovatieve onderzoek
en werkt samen met patiëntenorganisaties uit 9 landen (de VS, Japan,
Duitsland, het VK, Frankrijk, Italië, Spanje, Canada, België).

jaar, die gediagnosticeerd is met myasthenia gravis*.
*bijkomende geschiktheidscriteria zijn van toepassing. De leeftijd van toestemming in Japan is 20.

Download de app
Om de app te installeren, gaat u naar de
Apple App of Google Play Store op uw
toestel, zoekt u naar MyRealWorld™ MG
en downloadt u de app. U kunt de app op
meer dan één toestel installeren en
dezelfde logingegevens gebruiken op elk
toestel. U moet ook het aanvankelijke
wachtwoord dat u ontvangt, wijzigen
naar een wachtwoord van uw keuze.
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