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MR CLEAN-R exec

5000 patiënten geregistreerd!

Afgelopen maand is de 5000ste patiënt geregistreerd
in de MR CLEAN Registry! Vier jaar na publicatie van
de resultaten van de MR CLEAN trial zagen we een snelle
toename van EVT behandelingen.
Wij willen graag iedereen nogmaals hartelijk bedanken
voor al het verzette werk. Zonder de inzet van alle
research nurses, studenten, PI’s en leden van het core lab
was de MR CLEAN Registry niet zo’n groot succes geweest!

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

Workshop 1 november 2018

Methodological support

Hester Lingsma, Erasmus MC

Wij hopen u allen te zien op 1 november! Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan
vragen wij u zo spoedig mogelijk een mail te sturen naar mrclean@erasmusmc.nl.

Uitvoerende onderzoekers

ESNR

Manon Kappelhof, AMC:
m.kappelhof@amc.nl

Op donderdag 1 november a.s. zal er een workshop plaatsvinden in Rotterdam. In de
ochtend wordt gestart met een aparte sessie voor de research nurses om eventuele
vragen/opmerkingen met betrekking tot zowel de MR CLEAN Registry als CONTRAST
studies te beantwoorden.
De middag zal aanvangen met een presentatie van de eerste resultaten van de MR CLEAN
Registry part 2! Daaropvolgend zijn er casuïstiek en wetenschappelijke sessies aan de
hand van substudies in de MR CLEAN Registry.

In september vond het jaarlijkse congres van de European Society of NeuroradiologyDiagnostic and Interventional (ESNR) plaats in Rotterdam. Uiteraard waren verschillende
MR CLEAN Registry onderzoekers aanwezig, inclusief een presentatie. De eerstvolgende
grote stroke congressen zijn het ISC (6-8 februari, Honolulu, Hawaï) en ESOC (22-24 mei,
Milaan, Italië).

Kars Compagne, Erasmus MC:
c.compagne@erasmusmc.nl

Nieuwe publicaties

De afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe publicaties van MR CLEAN
onderzoekers. Er is onder andere een artikel gepubliceerd in JAHA over de interactie
tussen trombi en stent. De gehele lijst is te vinden op de website of direct via PubMed.

Robert-Jan Goldhoorn, MUMC+:
robertjan.goldhoorn@mumc.nl

Totaal aantal geregistreerde patiënten:

5221!

Veel dank voor alle aanmeldingen en
data-invoer de afgelopen periode; wij
zien graag nieuwe aanmeldingen, data
en beelden tegemoet!

www.mrclean-trial.org

