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Meer dan 150 patiënten geïncludeerd!

RACE taart

• Momenteel zijn 17 ziekenhuizen actief met includeren.
Wij hopen spoedig in meer ziekenhuizen te starten met
de inclusie!
• Het bovenste figuur laat de huidige stand (oranje) t.o.v.
de planning (blauw) zien.
• In het onderste figuur ziet u het aantal inclusies per
deelnemend centrum.

• Bij meer dan 15 inclusies ontvangt u een
RACE taart voor u en de medeonderzoekers!
• De tweede RACE taart gaat naar het
Radboudumc!
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ETZ (juni 2017) 1
Franciscus (mei 2017) 2
VUmc (maart 2017)
4
St. Antonius Ziekenhuis (maart 2017)
3
Maasstad Ziekenhuis (januari 2017)
Gelre ziekenhuizen (januari 2017) 2
Zuyderland ziekenhuis (december 2016)
Amphia Breda (november 2016)
4
Maxima Medisch Centrum (oktober 2016)
Erasmus MC (augustus 2016)
4
Catharina Ziekenhuis (augustus 2016)
UMC Groningen (juli 2016)
Antonius Ziekenhuis Sneek (juli 2016)
Isala Zwolle (juni 2016)
5
Jeroen Bosch Ziekenhuis (juni 2016)
Radboudumc (juni 2016)
Rijnstate Ziekenhuis (maart 2016)

RACE monitoring is gestart!
• Jolanda Volman heeft de eerste
ziekenhuizen bezocht voor een monitor
visite.
• De eerste belangrijke bevindingen waren
positief. Een aandachtspunt is het correct
ondertekenen van het informed consent.
• Heeft Jolanda al een bezoek gebracht aan
uw ziekenhuis?

Volgorde bij ondertekening
informed consent: éérst patiënt,
dan clinicus
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• Correcte ondertekening van het
toestemmingsformulier is essentieel.
• Bij deelname ondertekent éérst de patiënt
en vervolgens diegene die de studie duidelijk
en volledig heeft toegelicht.
• Noteer hierbij s.v.p. de datum van
ondertekening!

Komt de studiepopulatie overeen met de dagelijkse praktijk?
• Het is belangrijk om vast te stellen of de RACE resultaten straks kunnen worden geëxtrapoleerd naar de
totale populatie. Initieel vroegen wij u daarom om alle exclusiecriteria te registreren, maar in de praktijk
blijkt dit niet haalbaar.
• Begin 2018 zullen wij over het jaar 2017 steekproefsgewijs de generaliseerbaarheid van de studiepopulatie
in kaart brengen. Wij hopen van harte op uw medewerking.

Wij wensen u een hele mooie zomer! Ook tijdens de zomervakantie
kunt u patiënten blijven includeren voor de RACE studie!
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