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Update: aantal geregistreerde patiënten
Tot onze spijt is er in vorige nieuwsbrief door ons enige verwarring gesticht over de grafiek op pagina 2
van deze nieuwsbrief. Hiermee wilden wij het aantal patiënten weergeven dat is geregistreerd bij het
centrale trial bureau van de MR CLEAN Registry. Een indicatie van het aantal daadwerkelijk behandelde
hebben wij tevens onder de grafiek geplaatst. Deze cijfers worden echter niet in de grafiek
weergegeven. Wij willen u graag vragen om zo snel als mogelijk uw behandelde patiënten aan te
melden via de website (http://www.mrclean-trial.org), zodat wij dit gat in de data kunnen dichten.

Update: Informed consent
MR CLEAN TELEFOON Voor prospectieve patiënten is het niet meer nodig om een getekend informed-consentformulier te
hebben. Alle patiënten die een interventie zijn ondergaan dienen mondeling en schriftelijk
24/7
geïnformeerd te worden over de studie en bij bezwaar zal de betreffende patiënt uit de database
06 48 212 353
worden verwijderd. Hiervoor kan de PIF van de Registry gebruikt worden om de patiënt te informeren
over de studie.
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MR CLEAN Registry workshop: vrijdag 9 oktober 2015
Wij willen u er graag aan herinneren dat de workshop voor de MR CLEAN Registry zoals gepland op
vrijdag 9 oktober zal plaatsvinden in het Erasmus MC in Rotterdam. De agenda hiervoor is zojuist
rondgestuurd. Meld u aan via mrclean@erasmusmc.nl.

Overzicht van aantal bij de trial office van de MR CLEAN-Registry geregistreerde patiënten
Totaal behandelde patiënten: > 700
Totaal geregistreerde patiënten: 264
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