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MR CLEAN Registry workshop: groot success 
Eind November zijn velen van jullie naar Rotterdam gekomen voor de MR CLEAN Registry workshop. Zaken rondom de 
Registry en over intra-arteriële therapie in Nederland in het algemeen zijn ter sprake gekomen. Aan het einde van de dag 
waren er diverse prachtige casus voorgedragen. Iedereen bedankt voor zijn komst en enthousiaste bijdrage. Wij zijn achter 
de schermen al bezig met het plannen van de nieuwe workshop, waar snel meer over. 

MR CLEAN Registry workshop: achterste circulatie 
Zoals besproken in de workshop zullen wij ook de achterste circulatie gaan bijhouden. Dit betekent dus ook retrospectief 
vanaf het begin van de Registry. Patiënten die aan de BASICS trial meedoen vallen buiten de Registry. Verder is het mogelijk 
ook P1 occlusies aan te melden. Het is namelijk de bedeoleing dat we, samen met de BASICS, alle interventies die in 
Nederland gedaan worden vangen. 

MR CLEAN Registry workshop: beeldvorming 
De gespecialiseerde database voor beeldvorming in de Registry ( X-NAT ) en het anonimisatieprogramma (CTP) worden op dit 
moment uitgetest. Begin januari zullen wij contact met u opnemen voor het verder uitrollen hiervan in uw centrum. 

Belangrijke enquete: anesthesie 
Kilian Treurniet (MR CLEAN-onderzoeker AMC), heeft een enquête gemaakt over het gebruik van anesthesie in de MR 
CLEAN-Registry. Hier zijn voor ons nog veel inzichten te verkrijgen, dus wij wilden u vriendelijk vragen of de behandelaars van 
de Registry deze (korte) enquete zouden willen invullen. U zult binnenkort een mail ontvangen met alle uitleg hieromtrent. 

Aanmeldingen nu al 800!  
Met de aanmeldingen gaat het erg rap de laatste tijd. Dank voor iedereen zijn inzet en medewerking! Nu het invullen van de 
gegevens van alle aangemelde patiënten, de eerste centra hebben al complete patiënten aangemeld ter controle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal behandelde patiënten: > 1000  
Totaal geregistreerde patiënten: 800 
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