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Welkom
De zomervakantie is voorbij en we zijn weer bijgekleurd en uitgerust. Kortom, het ATTACG onderzoek
kan weer met vol enthousiasme worden voortgezet! In lijn met de verwachtingen is de inclusie in de
zomermaanden iets rustiger verlopen, momenteel doen er 28 patiënten mee aan het onderzoek; een
aantal waar we zeer tevreden over mogen zijn! In de vakantie is er tevens doorgewerkt en in deze
editie van de nieuwsbrief kunnen jullie alles lezen over de nieuwste ontwikkelingen en statistieken.

Nieuws & Updates
Update Investigator’s Brochure (IB) – Er heeft een update plaatsgevonden van de IB n.a.v.
nieuw gepubliceerd literatuur en een bijgewerkte versie van de Summary of Product Characteristics
van anakinra. Als gevolg van deze update zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de
patiënteninformatie- en toestemmingsformulier (PIF) en het onderzoeksprotocol. Vanwege het korte
gebruik van anakinra tijdens dit onderzoek verwachten wij echter geen verhoogd risico voor de reeds
geïncludeerde of toekomstig geïncludeerde patiënten. Mocht je de nieuwe versie van de IB, PIF en/of
protocol nog niet hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar c.a.janssen@utwente.nl. De METC
Twente heeft over al deze stukken een positief oordeel uitgesproken.

MUMC+ doet mee! – Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) komt als deelnemend
centrum ons onderzoeksteam versterken, onder leiding van prof. dr. A. Boonen. De METC Twente
moet nog haar oordeel uitspreken over het opnemen van MUMC+ aan het onderzoeksprotocol, maar
op 5 september zijn de eerste organisatorische stappen al gezet middels een kennismaking in
Maastricht. Momenteel zijn we druk bezig met de lokale goedkeuring en overige voorbereidingen zodat
we hier zo snel mogelijk kunnen starten.

De Statistieken
Hieronder een overzicht van het aantal geïncludeerde patiënten per maand uitgezet tegen de
verwachtte aantallen per maand om uiteindelijk het totale aantal van 200 patiënten te bereiken.

Totale inclusies ATTACG per maand
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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 november 2017.

AANTAL PATIËNTEN

Actuele inclusies ATTACG per centrum
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40
28
19

15
6 7

5

10
2

4

Verwachtte inclusie

0 0

0 0

0 0

0 0

Werkelijke inclusie

Huidige patiënten
Tot op heden zijn er geen meldingen geweest van serious adverse events of andere ernstige
bijwerkingen.

Een jichtaanval, wat moet
ik doen?

Foto van de maand
Next stop: MUMC+ kennismaking – 5
september 2016

Weet jij wat jij moet doen wanneer een
geïncludeerde patiënt gedurende het onderzoek
opnieuw een jichtaanval krijgt? Verschillende
keren is gebleken dat het niet helemaal duidelijk
is hoe er gehandeld moet worden wanneer een
dergelijk situatie zich voordoet. Het leek me dus
handig om deze feiten eens voor iedereen op
een rij te zetten. Meegestuurd als bijlage bij
deze nieuwsbrief is daarom een handleiding
met veel gestelde vragen & antwoorden over
hoe je als zorgverlener moet handelen wanneer
een patiënt opnieuw een jichtaanval heeft.
Mocht iets toch niet helemaal duidelijk zijn,
neem dan gerust contact met ons op!

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.

