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Promotie Maxim Mulder (EMC) en Ivo Jansen (AMC)
Op 28 november 2017 zal Maxim Mulder promoveren op “Endovascular treatment for acute ischemic stroke:
towards personalized treatment in clinical practice”. Zijn proefschrift is te downloaden via mrclean-trial.org onder
Coordinators. Ivo Jansen sluit momenteel zijn promotietraject af met een stage bij de David Geffen School Of
Medicine UCLA in Los Angeles, en zal in juni 2018 promoveren op “Imaging-based prediction of patient outcome
after endovascular treatment for acute ischemic stroke”. Wij bedanken Maxim en Ivo voor hun inzet en wensen
hen veel succes in de kliniek en verdere carrière!
Workshop CONTRAST consortium: 23 november 2017
Op donderdag 23 november a.s. wordt er een CONTRAST consortium meeting
georganiseerd in Utrecht (ANNE, Veemarktplein 41, 10:00-17:30). De workshop begint
met een programma voor research nurses in de ochtend en een vergadering voor alleen
de CONTRAST WP leiders. Na de lunch is er een algemene sessie waarin alle
onderzoeken van CONTRAST aan de orde komen; hierin besteden we tevens aandacht
aan de voortgang en de toekomst van de MR CLEAN Registry. Wij nodigen u van harte
uit om deze dag bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een email te sturen met uw
naam en eventuele aanwezigheid bij de lunch naar erna.erdtsieck-ernste@lygature.org.
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Completeren van data in MR CLEAN Registry & vergoedingen
Afgelopen weken zijn verschillende centra benaderd betreft het completeren van data
van de reeds aangemelde patiënten. Het eerste deel van de MR CLEAN Registry is
gecompleteerd tot interventiedatum 15 juni 2016. We willen ons nu richten op het
completeren van data van patiënten die vóór 1 november 2017 zijn behandeld. Op
deze datum gaan namelijk de trials binnen CONTRAST van start.
Het aanleveren van complete data is niet alleen belangrijk voor een goede database, maar ook voor de
uiteindelijke vergoedingen. Criteria als voorheen worden gehanteerd voor een volledige vergoeding van
klinische data en beeldvorming (resp. €75 en €50 per patiënt). Klinische data kan worden ingevoerd in
OpenClinica. Ontslagbrieven ontvangen wij graag op het trial office als aangegeven linksboven. Alle
beeldvorming kan direct worden gestuurd naar Manon Kappelhof (afdeling Radiologie, kamer G1-215, AMC,
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam). De komende weken ontvangen alle centra overzichten van de nog
missende ontslagbrieven en beeldvorming.
MR CLEAN Registry ná start van de CONTRAST trials
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Ook na de start van de CONTRAST trials (1 november 2017) zal de
Registry patiënten blijven registeren die niet worden geïncludeerd
in één van de trials. Er zullen dus minder patiënten in de MR
CLEAN Registry worden geregistreerd, maar de Registry zal
fungeren als een ‘vangnet’ voor patiënten die niet in de trials
worden geïncludeerd.
Onderscheiding MR CLEAN trial

Robert-Jan Goldhoorn, MUMC:

Tijdens de Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe 2017 (CIRSE)
in Denemarken heeft Wim van Zwam (MUMC), namens alle MR CLEAN onderzoekers,
de Award of Excellence and Innovation in Interventional Radiology in ontvangst mogen
nemen.

robertjan.goldhoorn@mumc.nl

Totaal geregistreerde patiënten: 3300!!!
ste

Afgelopen maand werd alweer de 3300 patiënt geregistreerd! Veel dank voor
alle aanmeldingen afgelopen periode. We zien graag weer nieuwe aanmeldingen
tegemoet!

