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Nieuwe inclusies sinds vorige nieuwsbrief

Eindstreep in zicht!
De afgelopen maand is een flinke inhaalslag gemaakt. Maar
liefst 5 deelnemers werden in één week gerandomiseerd!
Petje af voor alle centra die weer deelnemers wisten te
includeren. De teller staat inmiddels op 85, wat betekent dat
er nog maar 13 inclusies nodig zijn! Nog even doorzetten
dus, het doel is nu écht bijna bereikt!
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Nieuwe formulieren
Omdat soms onduidelijkheid bestaat over het invullen van de
formulieren, zijn nieuwe CRF’s gemaakt. Daarnaast zijn er
kleine wijzigingen geweest in het protocol, over het
rapporteren van SAE’s en toegang tot data voor monitoring.
Dit ligt nu bij de METc ter goedkeuring. Zodra de goedkeuring
rond is, worden alle nieuwe documenten naar jullie
opgestuurd en dient een nieuwe informatiebrief en informed
consent te worden gebruikt bij volgende inclusies.

Popeye sign
e

Frans Garssen, een 4 jaars geneeskundestudent, heeft de
afgelopen maanden zijn wetenschappelijke stage gelopen in
OLVG. Hij onderzocht binnen de BITE populatie of het
‘Popeye sign’ wordt herkend door patiënten, en zo ja, wat zij
daarvan vonden. Artsen bleken vaker een Popeye sign te
zien dan patiënten zelf. Van de patiënten die het Popeye sign
wel zagen was de meerderheid niet ontevreden. Verder bleek
het Popeye sign vaak lastig te onderscheiden op digitale
foto’s.
De gevonden uitkomsten doen vermoeden dat het Popeye
sign meer door artsen als probleem wordt gezien dan door de
patiënten zelf.

Totaal
Hartelijk dank voor uw medewerking aan de BITE studie!
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