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Het ZonMw voortgangsverslag
goedgekeurd!

Bijna 200 deelnemers geïncludeerd!

• Gedurende de looptijd van een ZonMw
project worden de aanvragers gevraagd
om ZonMw te informeren over de
voortgang van het project.
• Eind mei 2017 hebben wij dit ZonMw
voortgangsverslag ingediend.
• Goed nieuws: ZonMw heeft dit
voortgangsverslag goedgekeurd!
• Hiermee is de verantwoording van de
subsidie aan ZonMW goedgekeurd. ZonMw is overtuigd
dat het RACE project binnen de gestelde looptijd
haalbaar is. Wij hopen dit samen met u te realiseren!
NWZ (augustus 2017)
UMC Utrecht (juli 2017)
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ETZ (juni 2017) 3
Franciscus (mei 2017)
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VUmc (maart 2017)
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Deelnemer niet in staat vragenlijst in
te vullen? Laat het ons weten!

St. Antonius Ziekenhuis (maart 2017) 3
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Maasstad Ziekenhuis (januari 2017)

• Elke maand worden vragenlijsten verstuurd naar
de RACE deelnemers.
• Het is vervelend en onwenselijk als vragenlijsten
worden verstuurd terwijl iemand overleden is of
niet meer in staat is vragenlijsten in te vullen.
• Wilt u Charlotte op de hoogte brengen als u
kennis neemt van veranderingen m.b.t. de
status van de patiënt?

Gelre ziekenhuizen (januari 2017)
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Zuyderland ziekenhuis (december 2016)
Amphia Breda (november 2016)
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Maxima Medisch Centrum (oktober…
Erasmus MC (augustus 2016)
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Catharina Ziekenhuis (augustus 2016)
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UMC Groningen (juli 2016)
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Antonius Ziekenhuis Sneek (juli 2016)
Isala Zwolle (juni 2016)
Jeroen Bosch Ziekenhuis (juni 2016)
Radboudumc (juni 2016)

Heeft u al een RACE taart?
• Bij 15 inclusies ontvangt u de RACE taart!
• Recent heeft het Zuyderland
(Heerlen) en het Antonius
ziekenhuis (Sneek) de RACE
taart ontvangen!
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ZGT (juli 2017)

• Momenteel participeren 196 patiënten uit 20
ziekenhuizen in RACE.
• In het figuur linksonder zijn het aantal
deelnemers per ziekenhuis weergeven (in het
geel de RARC centra, blauw de ORC centra en
rood het LRC centrum).
• Als we elke maand ≥10 patiënten includeren,
kunnen we de inclusie voltooien vóór de zomer
2018. De afgelopen periode zijn elke maand ≥10
patiënten geïncludeerd. Wij hopen deze trend
samen met u voort te zetten!
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SAVE THE DATE: 26 FEBRUARI 2018
RACE expertmeeting
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Rijnstate Ziekenhuis (maart 2016)

De locatie en het programma volgt.

De herfst komt eraan! Ook in de herfst kunt u patiënten blijven
includeren voor RACE!
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