Nieuwsbrief PATIO studie Januari 2020
Allereerst voor iedereen nog een gelukkig 2020 gewenst! Er zijn inmiddels 501 patiënten geïncludeerd in studie. Mooi om te
vermelden is dat de controlegroep bijna vol zit!
Belangrijk nieuws
Vanuit de subsidiegever mogen we tot eind april includeren. Dit is een belangrijke datum, de studie moet dan vol zitten! Vooral in de
interventiecentra moeten we nog veel patiënten includeren. Wij nemen met elk interventiecentra persoonlijk contact op om dit te
bespreken.
Een korte update
In de afgelopen periode is ZGV vliegend van start gegaan en hebben binnen 2 maanden tijd 40 patiënten geïncludeerd. Top! Ook zijn
het CWZ en Alrijne goed van start gegaan. Het Zuyderland heeft zijn 1e patiënt geïncludeerd en we gaan ervan uit dat de volgende
snel volgen!
Binnen de interventiegroep hebben we ook een primeur; Het HAGA wist als eerste 40 patiënten te includeren en. De 40e patiënt is in
oktober 2019 geïncludeerd. Goed gedaan! Daarnaast heeft het Spaarne Gasthuis deze week ook zijn 40 e patiënt geïncludeerd. Zij
gaan nog even door voor ons met includeren van patiënten, wat heel fijn en zeker hard nodig is. Welk interventiecentrum zal volgen?
PATIO filmpje
Vergeet u ons PATIO animatiefilmpje niet te gebruiken voor de informatievoorziening naar de patiënt toe?
Het filmpje met ondertiteling is te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=R98uyj9KhFw
Het filmpje zonder ondertiteling is te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=-LAS3dq6NXY
PATIO chocolade reep
De exclusieve PATIO chocolade reep is te verdienen wanneer een centrum de helft van het totaal aantal benodigde inclusies heeft
behaald. Deze periode heeft Ellen Oosting uit ZGV een reep ontvangen en is er ook een reep onderweg naar Keetie Kremers uit het
CWZ. Heel erg bedankt voor jullie inzet!
Centrum
Aantal inclusies
Wist u dat?
 Er nog meer dan 100 patienten in de interventiegroep geïncludeerd moeten
worden?
 We tot eind april 2020 hebben om al deze patienten te gaan includeren?
 De follow up van alle patiënten goed gaat?
Tip van het kwartaal; kom naar de CORE sessie op het NOV-Najaarscongres
Tijdens het NOV-Najaarscongres zal op donderdag 30 januari tussen 14.45 en 15.45 de CORE
sessie plaatsvinden. We gaan graag samen met jullie aan de slag. U bepaalt wat er besproken
gaat worden! We zien u graag op deze CORE sessie om mee te praten en discussiëren.
Overzicht inclusies per centrum
Hiernaast ziet u de stand van het aantal inclusies op 27-01-2020, een totaal aantal van 501
patiënten. Tussen de haakjes ziet u hoeveel patiënten er na de vorige nieuwsbrief van
oktober zijn geïncludeerd. Een mooie score van 126 patiënten binnen 3 maanden. Echter
moeten we hard aan de slag om de inclusieaantallen in de interventiegroepen te gaan halen!

Bedankt voor jullie inzet het afgelopen kwartaal!
Lichelle Groot, Maaike Gademan, Thea Vliet Vlieland, Wilfred Peter, Max Reijman

www.zorgevaluatienederland.nl/PATIO

OLVG
MMC
ETZ
MCL
Tergooi
NWZ
EMC
HAGA
MUMC
Bergman
Spaarne
UMCG
LUMC
CWZ
ZGV
Alrijne
Zuyderland
Diak
Totaal

60
61
32 (+2)
57 (+7)
27 (+6)
22 (+2)
17 (+0)
44 (+3)
37 (+5)
16 (+4)
40 (+17)
2 (+0)
14 (+12)
20 (+20)
40 (+40)
11 (+11)
1 (+1)
0
501 (+126)

Contactgegevens Lichelle Groot
E-mail: l.groot@erasmusmc.nl
Telefoonnummer: 0633331007

