
Nieuwsbrief MR CLEAN-Registry

Maart 2020 (nr. 18)

Contact
MR CLEAN Registry 
Trial Office
Erasmus MC, Ee 2234
PO BOX 2040
3000 CA Rotterdam
Fax: 010-704 47 21
E: mrclean@erasmusmc.nl
www.mrclean-trial.org

MR CLEAN-R exec
Diederik Dippel , Erasmus MC
Aad van der Lugt, Erasmus MC
Charles Majoie, AMC 
Yvo Roos, AMC 
Robert van Oostenbrugge, MUMC+ 
Wim van Zwam, MUMC+
Jan Albert Vos, St. Antonius
Jelis Boiten, HMC

Methodological support
Hester Lingsma, Erasmus MC

Uitvoerende onderzoekers
Josje Brouwer, Amsterdam UMC 
locatie AMC:
j.brouwer@amsterdamumc.nl

Sanne den Hartog, EMC:
s.denhartog@erasmusmc.nl

Wouter Hinsenveld, MUMC+:
wouter.hinsenveld@mumc.nl

www.mrclean-trial.org

Voortgang part 3
Van nagenoeg alle centra zijn de klinische data en de imaging data 
compleet, waarvoor veel dank! Op dit moment vindt er een SAE-
check plaats op basis van de ontvangen ontslagbrieven. Er is met de 
meeste centra inmiddels contact geweest en aanvullingen zijn 
bijgewerkt waarvoor dank.

Imaging core lab beoordelingen part 3
De eerste batches imaging zijn verstuurd naar het imaging core lab. 
Dit is nog een grote klus! We kunnen dus alle hulp gebruiken. Zou u 
een nieuwe batch willen beoordelen, maar bent u nog niet 
benaderd? Voelt u zich vrij te mailen naar 
j.brouwer@amsterdamumc.nl. We willen alle imaging core lab 
radiologen heel hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid om 
mee te werken! 

Co-auteurs MR CLEAN Registry substudie
De regels met betrekking tot co-auteurschappen op MR CLEAN 
Registry substudies is gewijzigd. Per substudie dienen er ten minste 2 
personen uit het imaging core lab gevraagd te worden. Een lijst met 
imaging core lab leden is te vinden in de algemene Dropbox map 
(mocht u hier nog geen toegang tot hebben, stuur dan een mail naar 
mrclean@erasmusmc.nl). Hier is tevens een document te vinden met 
een stappenplan voor de procedure vanaf het indienen van een 
voorstel voor een substudie bij de writing committee, tot aan het 
indienen van het uiteindelijke artikel bij het journal.

Nieuwe substudie aanvragen
De huidige ingediende voorstellen voor substudies binnen de MR 
CLEAN Registry zijn alle te vinden op dropbox. Mocht u ideeën 
hebben voor nieuwe substudies of wilt u meewerken aan een reeds 
ingediend voorstel laat dit vooral weten!  Indien een aanvraag wordt 
goedgekeurd, dient u zich te houden aan de op de aanvraag 
genoemde vraagstellingen en database. Mochten zich tijdens het 
uitwerken van het manuscript substantiële wijzigingen in de 
vraagstelling voordoen, of wilt u additionele (sub)vraagstellingen 
beantwoorden, dan kan dit alleen na goedkeuring van de writing
committee plaatsvinden. De reden hiervoor is om overlap met 
andere aanvragen in tweede instantie te voorkomen. 
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Part 2 main paper ISC
Het main paper van part 2 is geaccepteerd als moderated poster presentatie 
op de ISC 2020 in Los Angeles en zal gepresenteerd worden door Manon 
Kappelhof. De titel van deze poster luidt: Reduction of time to endovascular
treatment and improved outcomes after ischemic stroke in routine clinical
practice: comparison of the MR CLEAN Registry first and second cohorts.

Credits to: Kars Compagne & Manon Kappelhof

Save the Date: Promotie Kars Compagne
Op 22 april 2020 om 13.30 uur zal Kars Compagne zijn proefschrift “Imaging 
and endovascular treatment of patients with acute ischemic stroke” 
verdedigen in de Querido Zaal van het Erasmus MC.  U bent van harte 
welkom om deze verdediging bij te wonen. 

ESOC 2020: join the club!
Heeft u een praatje of poster op ESOC 2020, en gebruikt u daarvoor Registry
data? Mail ons dan het tijdstip, de titel en de co-auteurs! Zo zorgen we 
ervoor dat u in het Registry-overzicht wordt opgenomen en dat uw 
onderzoek wordt meegenomen in de mail die we zullen uitsturen naar alle 
Registry-onderzoekers voorafgaand aan ESOC. U kunt ons mailen op 
mrclean@erasmusmc.nl. 
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