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Geachte collega

Voor je ligt de tiende APACHE-AF nieuwsbrief.

Update inclusie

Sinds de laatste nieuwsbrief van maart zijn er weer vier nieuwe

patiënten geïncludeerd. Heleen den Hertog (Medisch Spectrum

Twente), Henk Kerkhoff (Albert Schweitzer Ziekenhuis), Bart van der

Worp (UMC Utrecht) en Floris Schreuder (Radboudumc) hebben allen

één nieuwe patiënt geïncludeerd. Hartelijk bedankt voor jullie

inspanningen!

Huidige stand van zaken

Wij hebben nu 46 van de 100 patiënten geïncludeerd. De

gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 77 jaar en 21 (46%)

deelnemers zijn vrouw. Bij 23 (50%) van de 46 deelnemers is er geloot

voor apixaban.  Bij 17 (37%) deelnemers is er sprake van een lobair

hematoom. Wij benadrukken graag een (veronderstelde) cerebrale

amyloïd angiopathie geen contra-indicatie is voor deelname. 

https://mailchi.mp/6768719efb57/apache-af-nieuwsbrief-1048493?e=a0a207dcae


overleggen (via e-mail op apache-af@umcutrecht.nl of telefonisch op 

024-3610245).

Amendement goedgekeurd

Op 10 mei heeft de METC het substantiële amendement goedgekeurd.

Wij zullen jullie een persoonlijk bericht sturen waarin de wijzigingen in

het studieprotocol worden toegelicht. Hou dus je mail in de gaten!

Ter herinnering:

SAE’s

Vergeet niet om SAE’s via een email aan apache-af@umcutrecht.nl te

melden. Het rapporteren van een SAE alleen in OpenClinica is dus niet

genoeg. SAE’s moeten binnen 24 uur nadat ze bekend zijn geworden

bij de lokale hoofdonderzoeker worden gemeld aan het studieteam.

Monitorrapporten

Zijn alle aanwijzingen in het toegestuurde monitorrapport opgevolgd?

Nogmaals dank voor alle hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Karin Klijn 

Koen van Nieuwenhuizen 

Floris Schreuder 

Bart van der Worp

mailto:apache-af@umcutrecht.nl
mailto:apache-af@umcutrecht.nl



