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Inclusies
 De 100e pa�ënt is geïncludeerd

in de ARTICA studie, we zijn
ontze�end blij met deze
mijlpaal! Momenteel, 17 oktober
2019, hee� de ARTICA studie
102 deelnemers.
We willen graag iedereen
bedanken voor de inzet, ga
vooral zo door!

 

Hoe snel wordt er geïncludeerd?
In onderstaande grafiek is te zien dat we een wat rus�ge periode achter de rug hebben en dat er sinds deze maand
weer meer vaart achter zit. Laten we die s�jgende lijn voortze�en. 

  

 

 

Waar gaan de pa�ënten heen?
Onderstaande grafiek laat zien waar de pa�ënten heen zijn gegaan als ze op basis van de randomisa�e naar een
Eerste Hart Hulp gebracht worden.
Of er pa�ënten geïncludeerd worden, ligt voor een groot deel aan de ople�endheid van verpleegkundigen en
chauffeurs bij mogelijk geschikte pa�ënten. Ook ligt het er aan of cardiologen (en arts-assistenten) er aan denken
om mogelijk geschikte pa�ënten gescreend te laten worden, zodra een huisarts belt over een laag-risico pa�ënt.
Blijf hier aan denken om in deze grafiek bovenaan te komen/blijven!

  

 

http://www.articatrial.nl/


 

Volledig invullen
Graag willen we ieders aandacht vragen voor het volledig
invullen van de papieren. Om pa�ënten te kunnen volgen,
hebben we een telefoonnummer en e-mailadres nodig, dus
zorg er voor dat dit ook opgeschreven wordt.
 
Als er geen ritnummer genoteerd wordt, is het las�ger te
achterhalen welke verpleegkundige en chauffeur bij een
inclusie betrokken waren (dus ook wie er kans maken op een
cadeaubon!).

 
 

   
  

 

 

HEART score website
Zoals eerder aangekondigd, hee� www.HEARTscore.nl
een update gehad.  Naast informa�e over de HEART
score, zoals instruc�e-video’s over de HEART score,
wordt er nu ook verwezen naar de ARTICA studie.
Hiermee hopen we (na�onaal en interna�onaal) meer
aandacht voor de ARTICA studie te creëren.

 

Zwart beeldscherm
Voor de point-of-care troponine me�ng in de ambulance gebruiken we de
Roche cobas h232. Soms gaat dit apparaat niet aan, blij� het beeldscherm
zwart en lijkt het nergens op te reageren. De exacte oorzaak is vooralsnog
onbekend, maar gelukkig hebben we wel de oplossing:
 
De groene Aan/Uit knop 10-20 seconden ingedrukt houden en dan los laten.
 
Soms wordt hierna gevraagd naar de datum en �jd, zodra dit ingesteld is, is
het apparaat gewoon weer te gebruiken.

         
 

Bedankt
 Namens het gehele onderzoeksteam willen wij graag

iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de ARTICA
studie bedanken, ga zo door!

 

http://www.heartscore.nl/
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Telefoon nummer niet op de website


