Nieuwsbrief PATIO studie December 2018
In de afgelopen periode zijn (bijna) alle deelnemende centra met de PATIO studie gestart, geweldig! Graag stel ik de
deelnemende centra even voor; Bergman Clinics Rijswijk, ETZ Tilburg, Erasmus MC, HAGA Den Haag, Langeland Zoetermeer,
LUMC Leiden, MMC Eindhoven, NWZ Alkmaar, MC Leeuwarden, MUMC Maastricht, OLVG Amsterdam, Spaarne Gasthuis
Hoofddorp, Tergooi Hilversum en het UMCG Groningen.
Centrum van de maand
In deze nieuwsbrief staan er 2 centra in het zonnetje! Het Tergooi heeft de allereerste patiënt geïncludeerd en het OLVG ging
als een speer van start en wist binnen 6 weken 40 patiënten te includeren in de studie. Op het NOV jaarcongres is hier tijdens
de algemene ledenvergadering even kort bij stil gestaan en hebben zij voor hun gehele afdeling heerlijke Tony’s chocolonely
chocolade mogen ontvangen.
Niet onbelangrijk; Er zijn nog 5 overheerlijke Tony’s repen te verdienen… Komt deze reep binnenkort uw kant op? Het MMC
Eindhoven heeft er ondertussen al 1 weten te bemachtigen!

Wist u dat?
e
 Baukje Dijkstra (MCL) de 100 patiënt in de studie heeft
geïncludeerd
 Elk centrum een leuk kerstpresentje heeft gekregen
Tip van het kwartaal
 Houdt in de masterlog bij hoeveel patiënten niet mee
willen doen aan de studie en waarom niet, dit is belangrijk
zodat we kunnen laten zien dat de deelnemende patiënten
representatief zijn voor de totale THP/TKP populatie
Overzicht inclusies per centrum
Hiernaast ziet u de stand van het
aantal inclusies op 19-12-2018, een
totaal aantal van 113 patiënten! We
zijn goed bezig! Op naar de 640 in
2019.

Bedankt voor jullie inzet in 2018, we gaan er mij zijn allen een mooi 2019 van maken!
Thea Vliet Vlieland, Maaike Gademan, Max Reijman, Wilfred Peter, Lichelle Groot

www.zorgevaluatienederland.nl/PATIO
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