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Beste collega,
Hierbij sturen we je de derde APACHE-AF-nieuwsbrief.
APACHE-AF is nu 16 maanden onderweg sinds de inclusie
van de eerste patiënt in januari 2015.
Resultaat: 20 patiënten (gem leeftijd 78 jaar, 55% man).

UMC Utrecht
Radboudumc

Recent heeft ook Paul Bienfait zijn eerste patiënt

Rijnstate

geïncludeerd! Wij hopen spoedig ook de eerste patiënt uit

OLVG West

het AMC, OLVG West, het LUMC en het MUMC+

Universitair Medisch Centrum
Groningen
Medisch Spectrum Twente
Albert Schweitzer Ziekenhuis

geïncludeerd te zien. Henk Kerhoff en Elles Zock uit
Dordrecht spannen de kroon met 5 geïncludeerde
patiënten – geweldig!

Academisch Medisch Centrum
Gelre Ziekenhuizen

VEEL DANK AAN ALLE COLLEGA'S VOOR HET

Amphia Ziekenhuis

INCLUDEREN EN VOLGEN VAN DE PATIENTEN!

Academisch Ziekenhuis
Maastricht
Erasmus MC
Leids Universitair Medisch
Centrum
Elisabeth
Tweesteden Ziekenhuis
Zuyderland

DSMB rapport
De DSMB heeft in maart aan ons gerapporteerd
dat de trial als gepland doorgang kan vinden.
De DSMB deelt onze zorg over de snelheid van
inclusie van de patiënten.
Daarom aan jullie een dringende oproep patiënten
die in aanmerking komen te includeren:
ELKE PATIËNT IS BELANGRIJK!
Als we voor 1 juli 2017 het beoogde aantal van
100 patiënten willen bereiken, betekent dit voor
ieder centrum de komende 14 maanden
inclusie van 5-6 patiënten!
We hopen op een toename van de inclusie-snelheid
nu we met 15 centra actief zijn.
Laat het ons horen als we jullie op wat voor
manier dan ook kunnen ondersteunen.
SAEs
Ten slotte ter herinnering: SAEs moeten zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24
uur worden gemeld op het e-mail adres: apacheaf@umcutrecht.nl.
Met vriendelijke groet,
Karin Klijn
Koen van Nieuwenhuizen
Bart van der Worp
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