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Part 2 main paper en ISC 
Er wordt druk gewerkt aan de main paper van part 2. Het thema van het 
artikel is de verbetering van de workflow en radiologische uitkomst. Tevens 
is het abstract voor de main paper van part 2 ingediend voor de ISC 2020; we 
hopen snel te horen of we de resultaten in Los Angeles mogen presenteren. 
Zodra we meer weten hoort u het – wellicht tot dan! 
 
CONTRAST workshop 
Op de CONTRAST workshop van 27 november zal een afsluitende 
presentatie gegeven worden over de Registry part 1, 2 en 3.  
 
Compleet maken van part 3 
De afgelopen maanden heeft u de voortgangstabellen, imagingtabellen en 
complicatie precheck van ons ontvangen voor de patiënten behandeld 
tussen 1-nov-2017 en 1-jan-2019. Veel centra hebben de data inmiddels 
compleet gemaakt of zijn in de latere stadia van het compleet maken, 
waarvoor hartelijk dank!  
 
Wij zouden graag alle klinische en radiologische data vóór 1 november 2019 
willen ontvangen zodat we daarna de database kunnen sluiten en de 
afzonderlijke imaging- en complicatiecommissies hun werk kunnen doen. 
Mocht er op 1 november toch (imaging)data missen van bepaalde patiënten 
dan zal het lastig worden om deze patiënten nog mee te nemen in de 
dataset. Derhalve kan dit dan betekenen dat deze patiënten geëxcludeerd 
worden. 
  
Imaging 
De imaging kan per harde schijf worden opgestuurd. Neem hiervoor contact 
op met Josje (j.brouwer@amsterdamumc.nl). Alternatieven voor de harde 
schijf zijn verzenden per CD, XNAT, of online (SurfFileSender). 
 
Aanvragen Registry part 1 + 2 + 3 
Zodra deel 3 compleet is kunnen aanvragen gedaan worden voor alle circa 
5000 patiënten van deel 1, 2 en 3 samen. We moedigen iedereen aan alvast 
na te denken over initiatieven en aanvragen. 
 

Nieuwe PhD Registry  
Per oktober 2019 zal Agnetha Bruggeman van start gaan als nieuwe arts-
onderzoeker in het AMC; zij zal zich bezig houden met imagingverzameling 
voor de MR CLEAN Registry en CLEOPATRA studie over CT perfusie.  
 
Save the Date, inauguratie Wim van Zwam 
Op 10 januari 2020 vindt de inauguratie plaats van Wim van Zwam in 
Maastricht. Ter ere hiervan wordt een symposium georganiseerd met onder 
andere Dr. Goyal, Dr. Costalat, Dr. Gralla en Dr. Roos als invited speakers. Zet 
deze datum dus in de agenda! 
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