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ESOC, Prague
Van 16 tot en met 18 mei vond het European Stroke Organisation Conference
plaats in Praag (Tsjechië). PhD-studenten Maxim Mulder (EMC), Esmee
Venema (EMC), Vicky Chalos (EMC), Robert Jan Goldhoorn (MUMC), Ivo Jansen
(AMC) en (arts-) onderzoekers Bob Roozenbeek (EMC) en Hester Lingsma
(EMC) hebben op het congres de eerste resultaten van de MR CLEAN Registry
gepresenteerd.

Fax: 010-704 47 21
E: mrclean@erasmusmc.nl

Trombi verzamelen

www.mrclean-trial.org

Wij ontvangen nog regelmatig formaline potten met trombi voor de THRAPS studie waarvoor nogmaals veel dank!
Graag willen wij benadrukken dat deze studie is opgestart en inmiddels begonnen is met de analyse van alle
trombi. Wij hopen dat iedereen alle stents met trombi blijft opsturen naar het Erasmus MC. Mocht bij een
interventie geen (zichtbare) trombi gevangen zijn, dan ontvangen wij alsnog graag de stent. Microscopisch kan er
toch nog voldoende materiaal zijn voor analyse. Maak hierbij gebruik van de trombusregistratie op de website, zo
raken ze niet kwijt.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.mrclean-trial.org/mr-clean-registry/thrombi.html
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Wetenschaps- en innovatieprijs
Op 14 maart heeft de MR CLEAN trial de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017
van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen. De Wetenschaps- en
Innovatieprijs is een initiatief van de relatief nieuw opgerichte Raad Wetenschap
& Innovatie. Doel ervan is goed onderzoek en samenwerking in het
onderzoeksveld te stimuleren. Daarnaast wilt de Federatie hiermee de rol van de
medisch specialist als onderzoeker meer voor het voetlicht brengen.
Frederik Philips prijs
Tijdens de Radiologendagen 2017 in Rotterdam is de Frederik Philipsprijs uitgereikt aan Olvert Berkhemer, voor
zijn proefschrift 'Intra-arterial Treatment for Acute Ischemic Stroke' (AMC & EMC). Philips Healthcare reikt jaarlijks
de Frederik Philipsprijs uit aan degene die in Nederland het beste onderzoek heeft afgerond op het gebied van
Klinisch Radiologische Beeldvormende en Interventie Technieken.
Vergoedingen
Nu de database op orde is, kunnen we alle centra binnenkort een overzicht van de te factureren vergoedingen
sturen over de periode 2014-2016. Iedereen krijgt binnenkort bericht.
Nieuwe PhD-studenten

Maxim Mulder, EMC:
m.mulder@erasmusmc.nl

Afgelopen periode zijn er twee nieuwe promovendi gestart. Manon
Kappelhof (AMC) zal later dit jaar de taken met betrekking tot de MR
CLEAN Registry van Ivo Jansen (AMC) overnemen. Hetzelfde geldt voor
Kars Compagne (EMC); hij zal de taken van Maxim Mulder (EMC)
overnemen.
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De registratie van EVT patiënten blijft plaatsvinden.
We zien dat sommige centra ietsje achterlopen met
aanmelden. Iedereen alvast bedankt voor alle
medewerking!
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Robert-Jan Goldhoorn, MUMC:

Totaal geregistreerde patiënten: >2700

