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1000 geregistreerde patiënten! 
Aan het begin van de MR CLEAN Registry in maart 2014 was de schatting dat er in 2 jaar 500 patiënten een 
trombectomie zouden ondergaan. Nu zijn  er al meer dan 1000 aanmeldingen! Iedereen bedankt voor de 
medewerking. We gaan vrolijk verder met aanmelden en natuurlijk de gegevens invullen en compleet maken.   
MR CLEAN Registry workshop: donderdag 19 mei 
De volgende MR CLEAN-Registry workshop is donderdagmiddag 19 mei en vindt plaats in het AMC in Amsterdam. 
Meld u alstublieft aan of af via mrclean@erasmusmc.nl.  

CONTRAST: Hartstichting investeert 6 miljoen 

Mede dankzij de MR CLEAN studie heeft de hartstichting 6 miljoen geïnvesteerd in de nieuwe CONTRAST studie 
(Consortium for New Treatments of Acute Stroke). Hierbij gaan onder andere 5 grote klinische trials van start en 
doen we graag weer een beroep op alle MR CLEAN centra. Dit is fantastisch nieuws 
(http://www.nu.nl/gezondheid/4215177/hartstichting-investeert-6-miljoen-euro-in-onderzoek-beroerte.html ). 

Update: aanmeldingen 
Helaas komen niet alle aanmeldingen in één keer goed aan. Daarom hebben we nu het scherm dat op komt nadat 
een patiënt is aangemeld zó gemaakt dat als er iets mis gaat, er een foutmelding komt. Zo is het gelijk duidelijk dat 
deze patiënt opnieuw geregistreerd dient te worden. Ook is hier nu een knop ‘Register next patient’, ook voor als 
de aanmelding wel goed gaat, zodat je gelijk door kan naar de volgende. 

Trombi-pakketjes 
Zoals al tijdens laatste workshop aangekondigd zijn er nu pakketjes om de formaline potjes met trombi veilig en 
simpel per post te verzenden naar het Erasmus MC voor nadere analyse. De eerste potjes zijn al met succes door 
verschillende centra opgestuurd. Deze pakketjes kunnen we opsturen naar uw centrum: voor meer informatie zie 
de site (http://www.mrclean-trial.org/thrombi.htm) of mail ons.  

Totaal behandelde patiënten: > 1100   

Totaal geregistreerde patiënten: 1019  
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