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Imaging core lab beoordelingen part 3
We zijn volop bezig met het versturen van batches imaging 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 alvast heel hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid 
om mee te werken! 

Posterior strokes
Op dit moment wordt er een database gemaakt met alle posterior 
strokes in de MR CLEAN Registry. Dit betreft 265 patiënten die niet 
behandeld zijn in de BASICS-trial. Er zijn al een aantal substudie
aanvragen met betrekking tot posterior strokes goedgekeurd door de 
writing committee. Mocht u zelf een substudie aanvraag willen 
indienen dan kunt u mailen naar mrclean@erasmusmc.nl. 

Publicaties MR CLEAN Registry en Trial
Er zijn al een heel aantal publicaties verschenen vanuit de MR CLEAN 
Registry en Trial deze kunt u allemaal terugvinden door te klikken op 
deze link.

Uitbetaling MR CLEAN Registry part 3
De facturen van de vergoedingen van part 3 van de MR CLEAN 
Registry zijn gemaakt. De meeste facturen zijn inmiddels uitgestuurd 
en anders ontvangt u hierover spoedig bericht. 

Promotie Robert-Jan Goldhoorn
Op 4 september 2020 om 16 uur zal Robert-Jan zijn proefschrift 
“Endovascular treatment for acute ischemic stroke in clinical
practice” verdedigen in de aula van de Universiteit van 
Maastricht. U kunt deze bijeenkomst online volgen via deze link
https://bit.ly/2DfXOSP

ESOC nov 2020: join the club!
Ook nu de ESOC officieel een virtuele bijeenkomst is geworden willen 
we u vragen door te geven als u een praatje of poster heeft waarvoor 
u Registry data heeft gebruikt? Mail ons het tijdstip, de titel en de co-
auteurs dan zorgen wij ervoor dat u in het Registry-overzicht wordt 
opgenomen. Dit overzicht zal voorafgaand aan de ESOC worden 
rondgestuurd naar alle Registry-onderzoekers. U kunt ons mailen op 
mrclean@erasmusmc.nl. 
Het template van de powerpoint voor een poster of praatje is te 
vinden op onze dropbox (00_Info_MRCLEAN R-Analyses)
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