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Beste collega,

De zomer is nu toch echt afgelopen, maar de APACHE-AF

heeft gelukkig niet stilgestaan.

Er zijn vier nieuwe patiënten geïncludeerd, door Yvo

Roos/Jonathan Coutinho (AMC), Henk Kerkhoff (Albert

Schweitzer Ziekenhuis), Gert-Jan Luijckx (UMC Groningen)

en Tobien Schreuder (Zuyderland). Heel veel dank

daarvoor.

Jonathan en Yvo hebben de eerste patiënt voor het AMC

gerandomiseerd, een belangrijke stap!

Het team Henk Kerkhof/Elles Zock blijft aan de leiding met

6 patiënten. 

 

Ook voor iedereen die zijn patiënten weer heeft vervolgd,

of een monitorbezoek heeft gehad: dank voor al het werk.

 

Momenteel staat de teller op 24 van de 100 te includeren

patiënten. 10 (42%) van de 24 patiënten zijn

gerandomiseerd voor apixaban, 10 zijn vrouw. De

gemiddelde leeftijd blijft ongeveer gelijk op 77 jaar.  

Bij inclusie tot en met 31 december 2018 betekent dat dat

we met elkaar 3 patiënten per maand moeten

includeren.

 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=b749fb697bd6e2df06bc32c84&id=fbd21a391e&e=%5BUNIQID%5D


 

Dus: De boodschap blijft dat we elke patiënt hard kunnen

gebruiken. Probeer geen patiënt te missen; bij twijfel zijn wij graag

bereid tot overleg.

 

Ten slotte, ter herinnering:

SAEs

SAEs moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24

uur worden gemeld op het e-mailadres: apache-af@umcutrecht.nl.

 

Monitorrapporten

Zijn alle aanwijzingen in het toegestuurde monitorrapport

opgevolgd?

 

Nogmaals dank voor alle hulp!

 

Met vriendelijke groet,

 

Karin Klijn

Koen van Nieuwenhuizen

Bart van der Worp

 

mailto:apache-af@umcutrecht.nl
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