Beste allemaal,
Het doen van hartfalen studies bij patiënten met acuut hartfalen is niet gemakkelijk. Dat blijkt uit de uitdagingen waar
deze studies onze researchmedewerkers voor stellen. Deze studies zijn heel hard nodig, omdat we - in tegenstelling tot
bij chronisch hartfalen - nog maar weinig wetenschappelijke feiten hebben vergaard bij patiënten met acuut hartfalen.
Maar we gaan wel degelijk vooruit en inmiddels zijn in de AFFIRM studie meer dan de helft van de beoogde aantal
patiënten geïncludeerd en in de PREVALENCE studie bijna een kwart!
Voeg daarbij, dat er deze maand nog 3 - 4 sites geopend gaan worden in de PREVALENCE studie, dat de inclusiecriteria
voor AFFIRM geleidelijk aan wat zijn versoepeld (laatste wijzigingen zullen we bespreken tijdens de ‘MEET THE EXPERT’sessies) en dat we natuurlijk steeds slimmer worden in het zoeken en vinden van onze patiënten!
Tijdens het WCN congres, eind november in Amsterdam zullen de AFFIRM en ook de PREVALENCE studie aan de orde
komen. We zullen 2 dezelfde ‘MEET THE EXPERT’-sessies organiseren met veel interactie en stellingen, alles met als
doel de inclusie te verhogen.
We nodigen u uit voor donderdag 29 november om 12.15 of 13.15.
Wij hebben twee top recruiters uit Polen, van de afdeling van prof. dr. Piotr Ponikowski bereid gevonden, om speciaal
naar Amsterdam te komen en met jullie te spreken over mogelijkheden en trucjes, om de inclusie te verhogen. Als zij dat
in Polen kunnen (>20/site), kunnen wij dat natuurlijk ook!
Daarnaast zal Mireille Spanjers vanuit MUMC+ aanwezig zijn om jullie bij te praten over PREVALECE en evt. vragen, die
met die studie samenhangen op te lossen. Realiseer je, dat een goed lopende PREVALENCE studie een belangrijke hulp is
om patiënten te vinden voor AFFIRM. Daarom kunnen geïnteresseerde AFFIRM sites, die nog niet aan de PREVALENCE
studie meedoen zich informeren en wellicht in de komende maanden starten met deze relatief eenvoudige
observationele studie.
Wij verwachten natuurlijk, dat van iedere site tenminste een persoon aanwezig zal zijn en hopen stiekem op meer!
Hartelijke groet,
Peter van der Meer en Hans Kragten

