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MR CLEAN Registry workshop: donderdag 26 november 
In deze mail hebben we ook nogmaals de agenda voor de workshop bijgevoegd. Van de helft van de 
genodigden missen we nog een reactie omtrent zijn/haar aanwezigheid. Meld u alstublieft aan of af via 
mrclean@erasmusmc.nl.  

Update: aantal geregistreerde patiënten  
De laatste tijd zijn er enorm veel patiënten aangemeld, nu meer dan 600 in totaal (zie onderstaande 
figuur). Een verdubbeling ten opzichte van de laatste nieuwsbrief uit september. Dit is fantastisch en 
daarvoor bedankt! Nu is het invullen geblazen. 

Update: tijden 
In de nieuwe richtlijnen uit o.a. de VS zijn zogenaamde benchmark tijden opgesteld rondom 
trombectomie patiënten: blanco CT tot liespunctie 60 min en tot reperfusie 90 min.  De te registreren 
tijden zijn zeer belangrijk om te kijken hoe het ervoor staat in Nederland met de  logistiek rondom 
trombectomie patiënten en om te kijken hoe wij het doen ten opzichte van deze benchmark. Bij 
overgeplaatste patiënten zijn zowel de tijden van het eerste ziekenhuis als de tijden van het 
interventiecentrum van belang en daarom zijn de formulieren in OpenClinica aangepast.  

Update: data invoer volledig maken en afronden  
Er is nu een uniforme manier om data in OpenClinica volledig te maken en af te ronden voor een 
betreffende patiënt. Hiervoor hebben we het instructieformulier OpenClinica geupdate en deze is terug 
te vinden op de site onder resources (www.mrclean-trial.org/resources.htm). 

Update: PIF  
Aangezien patiënten mondeling en schriftelijk geïnformeerd worden zonder dat informed consent nodig 
is, is de ‘PIF’ aangepast zodat het nu als schriftelijke toelichting te gebruiken is. Deze is  terug te vinden 
op de site onder resources (www.mrclean-trial.org/resources.htm). 

 
Totaal behandelde patiënten: > 800  
Totaal geregistreerde patiënten: 604 
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