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Welkom
Het onderzoek loopt al ruim acht maanden. Hoogste tijd om een terugblik te werpen op de afgelopen
maanden en daarbij te reflecteren op aspecten die goed gaan en op aspecten die beter kunnen. Dit is
dan ook het centrale thema in deze nieuwsbrief. Daarnaast leest u over ander nieuws en updates omtrent
het onderzoek. Tot slot, 38 patiënten doen inmiddels mee aan het onderzoek; een aantal waar we zeer
tevreden over mogen zijn!

Nieuws & Updates
15 december, bent u erbij? – Op 15 december a.s. zal in het kader van DREAM een
refereeravond plaatsvinden met als thema jicht. Verschillende presentaties, waaronder een presentatie
over ATTACG, zullen worden gegeven. Er wordt aandacht besteed aan wat we als onderzoeksteam
hebben bereikt, maar er is ook gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Meer informatie over
deze avond evenals het aanmeldformulier vindt u binnenkort op de website van www.dreamregistry.nl.
Mocht u een bijdrage willen leveren aan de ATTACG presentatie, dan kunt u mailen naar:
c.a.janssen@utwente.nl.

NVR Najaarsdagen – Tijdens de NVR Najaarsdagen bij de bijeenkomst ‘werkgroep jicht’ is een
presentatie gegeven over het ATTACG onderzoek. De reacties waren positief! Voor diegenen die de
sessie hebben bijgewoond, bedankt voor jullie betrokkenheid.

Een terugblik op de afgelopen maanden
Op 24 februari 2016 is de eerste patiënt geïncludeerd in het onderzoek. Sindsdien zijn er 37 patiënten
bijgekomen en includeren we gemiddeld 5 patiënten per maand. We zijn uitgegroeid van één ziekenhuis
naar inmiddels 6 ziekenhuizen. In de komende maanden zullen er nog twee centra starten. Tot slot,
hebben nog drie andere centra interesse getoond in deelname aan het onderzoek. We zijn behoorlijk
aan het uitbouwen. Dus wat zijn de ingrediënten die bijdrage aan dit succesverhaal?
1. Betrokkenheid: door iedereen die actief meedenkt, meewerkt en helpt zoeken naar
oplossingen.
2. Inzet: de vele artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, patiënten en overige betrokkenen die
zich (vrijwillig) inzetten voor het onderzoek.
3. Belang: vele hebben aangeven het belang van het onderzoek in te zien en zijn dan ook
gemotiveerd om hieraan bij te dragen.
Voor het resterende deel van het onderzoek is het belangrijk dat we onze aandacht blijven besteden aan
deze punten, we zijn er namelijk nog niet. In de zomereditie van deze nieuwsbrief (juli 2016) werd het
volgende gezegd: The road to success is teamwork. We zullen allemaal ons best moeten blijven doen
om ervoor te zorgen dat patiënten deel willen nemen aan het onderzoek om het uiteindelijke gezamenlijk
resultaat te behalen. Loopt u ergens tegenaan of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact
met ons op!

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 oktober 2016.
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Verwachtte Inclusie

Werkelijke Inclusie

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 november 2017.

AANTAL PATIËNTEN
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Huidige patiënten
Begin september zijn we op de hoogte gebracht van een Serious Adverse Events (SAE). Het ging om
een infectieuze complicatie, vier maanden na start van de studiemedicatie. Er is geconcludeerd dat er
geen relatie was met de studiemedicatie. Er is daarom ook niet gedeblindeerd. Het hele onderzoeksteam
is op de hoogte gesteld van deze SAE, maar mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons
opnemen.

Foto van de maand
Fruitmanden ‘Fris en Fruitig van start’ – Rijnstate ziekenhuis, Bernhoven ziekenhuis, Medisch
Spectrum Twente (september 2016)

Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Medisch Spectrum Twente

Bernhoven Ziekenhuis

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.

