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MR CLEAN Registry workshop: donderdag 19 mei
De tweede MR CLEAN-Registry workshop komt snel dichterbij. Op donderdagmiddag 19 mei vindt deze plaats in het
Registry AMC te Amsterdam. Er staat een prachtig programma klaar met interessante en relevante onderwerpen
(programma ook bij deze mail gevoegd). Voorafgaand zal er lunch worden verzorgd en na afloop is er een borrel.
Velen hebben zich al aangemeld en wij verwachten een grote opkomst. Voor degenen die dit nog niet gedaan
Fax: 010-704 47 21
hebben, meld u zich alstublieft zo snel mogelijk aan of af via mrclean@erasmusmc.nl.
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500 trombi verzameld
e
Nadat de vorige nieuwsbrief trots melding maakte van de 1000 patiënt, hebben wij voor deze nieuwsbrief
wederom een mooie mijlpaal. Er zijn nu alweer 500 trombi verzameld, een prachtig aantal. Iedereen dank voor het
verzamelen en toezenden! Tijdens de workshop zal er meer informatie komen over de voortgang, nieuwe inzichten
en nieuwe plannen rondom de trombi.
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Het is voor de verzameling van belangrijke klinische data essentieel dat wij de ontslagbrieven verzamelen van alle
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patiënten in de MR CLEAN Registry. Wij vragen u daarom deze naar ons op te sturen, via mail of fax (zie contact
gegevens links bovenaan de nieuwsbrief).

Landelijke criteria voor IAT
Recentelijk hebben de NVvR en de NVN een concept versie van de criteria voor IAT-centra naar de leden gestuurd.
Wij roepen iedereen op mee te denken en suggesties en reacties in te sturen voor 7 mei naar het bureau van de
verenigingen. Dit geldt ook als u het volledig eens bent met de voorgestelde criteria.
Recente publicaties en presentaties bij de European Stroke Organisation Congress (Barcelona mei 2016)
Ten slotte willen we u graag nog mee geven dat er wederom enkele mooie publicaties zijn geweest van MR CLEAN
trial data. Hieronder volgt de link waarmee u alle publicaties vanuit de MR CLEAN kunt terug vinden:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22MR+CLEAN+investigators%22+OR+%22MR+CLEAN+trial+investigators%22+O
R+%22Multicenter+Randomized+Clinical+Trial+of+Endovascular+Treatment+of+Acute+Ischemic+Stroke+in+the+Netherlands+(
MR+CLEAN)+investigators%22

Daarnaast is er een hele lijst van MR CLEAN onderwerpen die gepresenteerd zal worden op de European Stroke
Organisation Conference (ESOC; april 2016) in Barcelona. Wij hopen dat dit ook als inspiratie dient voor het
verdere verloop van de MR CLEAN Registry. Een lijst van deze onderwerpen is te vinden op de volgende pagina.
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Towards personalized treatment choice in intra-arterial treatment for acute
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