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Voor je ligt de elfde APACHE-AF nieuwsbrief.

Goed nieuws!

Schreuder

1. We zijn inmiddels met 54 inclusies over de helft! Als we met ons allen zo voortvarend blijven

Dr. H.B. van der Worp

includeren kunnen we 1 januari 2020 de beoogde 100 patiënten hebben geïncludeerd.
2. Het Haaglanden MC, onder enthousiaste aanvoering van dr. Ido van den Wijngaard, komt

Deelnemende centra
UMC Utrecht
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het APACHE-AF team versterken, dus we verwachten een extra boost in de inclusies. Welkom
Ido!
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Elke patiënt telt!
Sinds de laatste nieuwsbrief van mei zijn er acht nieuwe patiënten geïncludeerd. Wij willen

Tweesteden Ziekenhuis

graag de teams van Jeannette Hofmeijer (Rijnstate), Julie Staals (MUMC+), Julia van Tuijl

Zuyderland

(Elisabeth TweeSteden ziekenhuis), Michel Remmers (Amphia ziekenhuis) en Karin Klijn /

Haaglanden Medisch
Centrum

Floris Schreuder (Radboudumc, vier patiënten) allen hartelijk bedanken voor jullie
inspanningen!
Speciale dank ook aan dr. Suzanne Booij en haar collega's uit het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen en dr. Anke snijders uit het Pantein Ziekenhuis in Boxmeer, die ons
helpen door het verwijzen van patiënten die in aanmerking komen voor de APACHE-AF trial.
Een goed voorbeeld dat het betrekken van omliggende ziekenhuizen kan helpen bij ons
onderzoek.

Geïncludeerde patiënten
Wij hebben nu 54 van de 100 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd
van de deelnemers is 77 jaar en 25 (46%) deelnemers zijn vrouw. Bij 27 (50%)
van de 54 deelnemers is er geloot voor apixaban. Bij 21 (39%) deelnemers is er
sprake van een lobair hematoom.
Wij benadrukken graag nog eens dat een (veronderstelde) cerebrale amyloïd
angiopathie geen contra-indicatie is voor deelname.

Voortgang van de studie
Blijf alert op potentiële deelnemers en aarzel niet om met ons te overleggen (via
e-mail op apache-af@umcutrecht.nl of telefonisch op 024-3610245).

Bedankt!
Vanaf dit voorjaar sturen we bij elke nieuwe inclusie een klein bedankje, speciaal
voor ons gemaakt door de Rousseau Chocolade in Weert. Kijk dus niet raar op
wanneer er naar jouw favoriete smaak wordt gevraagd als je een nieuwe patiënt
includeert!

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

