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Welkom
Allereerst, met de feestdagen achter de rug, wens ik iedereen een voorspoedig 2017. Ik kijk en hopelijk
jullie ook, met veel genoegen terug op het afgelopen jaar. Ik ga er dan ook vanuit dat dit jaar net zo goed,
of zelfs een beter jaar gaat worden wat het onderzoek betreft. De afgelopen maanden zijn er weer nieuwe
patiënten geïncludeerd waardoor er in totaal nu 44 patiënten meedoen aan het onderzoek. In deze
nieuwsbrief leest u over een interview met dr. Tim Jansen en zijn tips & tricks met betrekking tot het
includeren van patiënten voor ATTACG. Daarnaast leest u over ander nieuws en updates omtrent het
onderzoek.

Nieuws & Updates
Maasstad ziekenhuis doet mee! – Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam gaat ook meedoen
aan het onderzoek. Momenteel zijn we druk bezig met de lokale goedkeuring en het maken van
afspraken met o.a. de apotheek. Hopelijk vanaf maart 2017 gaan ook zij patiënten screenen en
includeren voor ATTACG.

Ready, Set, Go! – Op 5 januari heeft de kick-off van het onderzoek plaats gevonden in het Maastricht
Academisch Ziekenhuis. Het lokale onderzoeksteam is erg enthousiast om te beginnen! We wensen het
team onder leiding van prof. dr. Boonen veel succes!

Succesvol includeren
Het werven en includeren van patiënten voor deelname aan onderzoek is een vak apart
en vergt veel tijd en voorbereiding. Allereerst, moeten er geschikte patiënten zijn, dan
moet de patiënt geïnformeerd worden en nadat de patiënt toestemming heeft gegeven,
kan er worden overgegaan naar implementatie en overhandigen van het
studiemateriaal. Ik heb recentelijk een interview gehad met dr. Tim Jansen, werkzaam
als reumatoloog binnen VieCuri MC, die met mij zijn tips & tricks wilden delen over
includeren van patiënten. Als ervaren arts heeft hij voor het ATTACG onderzoek al veel
patiënten geïncludeerd, dus hoogste tijd om de sleutel tot succes te identificeren.

Dr. Tim Jansen

Wat maakt het includeren van patiënten in VieCuri MC zo’n succes?
Het belangrijkste bij een succesvol inclusie is een efficiënte en goede samenwerking tussen arts en
verpleegkundige. Zorg dat alle nodige documenten klaarliggen op een handzame plek voor de arts en
verpleegkundige. Dus bijvoorbeeld het recept klaarleggen op de kamer van de arts en mapjes met benodigdheden
voor een nieuwe inclusie voor verpleegkundigen. Dit scheelt heel veel tijd, gezien spreekuren vaak erg kort zijn. Een
goede afstemming tussen verpleegkundige en arts is hierbij vereist, evenals flexibiliteit. Daarnaast, een beschikbare
ruimte voor de verpleegkundige waar hij/zij direct een patiënt kan opvangen mocht deze willen deelnemen.

Wat zou je andere ziekenhuizen aanraden?
Zorg voor routine op de polikliniek door wekelijks een jicht spreekuur te hebben. Idealiter een spreekuur in de
ochtend zodat er voldoende tijd is om een jicht patient te includeren.

Hoeveel tijd kost een nieuwe inclusie bij jullie op de afdeling?
In totaal, iets meer dan een uur. Ik geef de nodige uitleg, zorg voor een (snelle) diagnose met eventuele kristalpunctie
en schrijf de studie recept voor, waardoor ik niet langer dan 15 minuten bezig ben. De verpleegkundige zijn ongeveer
een uur bezig met het uitleggen en overhandigen van informatie, ophalen en toedienen van de medicatie.

Is er nog iets wat je kwijt wil over succesvol werven en includeren?
Naast alle praktische aspecten om een inclusie succesvol te laten verlopen is het belangrijkste misschien nog wel
intrinsieke motivatie en enthousiasme van de zorgverleners. Bij het ontbreken hiervan is er ook weinig motivatie
om de praktische aspecten op de poli efficiënt te laten verlopen en zijn patiënten minder bereidwillig deel te nemen.

De Statistieken
Hieronder een overzicht van het aantal geïncludeerde patiënten per maand uitgezet tegen de verwachtte
aantallen per maand. De grafiek is in zijn geheel bijgewerkt t/m december 2016.
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In de grafiek hieronder staan de aantal (gewenste en werkelijke) inclusies per ziekenhuis gerekend vanaf
het moment dat er in dat centrum is gestart en een inclusietijd tot eind 2017.
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Huidige patiënten
De afgelopen maanden zijn er geen nieuwe meldingen geweest van ernstige bijwerkingen.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief of het onderzoek neem contact met ons op via
c.a.janssen@utwente.nl / 06-2855-4650 of neem een kijkje op de website www.utwente.nl/attacg.

