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Inclusies
Momenteel, 3 februari 2020, zijn
er 182 pa�ënten in de ARTICA
studie geïncludeerd!

Van deze 182 pa�ënten, hebben
we er 4 te danken aan de
nieuwste aanwinst: post Haps.
 
We willen graag iedereen
bedanken voor de inzet, ga vooral
zo door.
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Complimenten van pa�ënten
Aangezien alle pa�ënten een maand na inclusie gebeld worden om te
vragen hoe het gaat en wat er in de tussen�jd gebeurd is, krijgen we
ook te horen hoe ze het hebben ervaren om gevraagd te worden om
mee te doen met ons onderzoek.
Tot ons genoegen, kunnen we welverdiende complimenten uitdelen!
Pa�ënten vertellen vaak spontaan hoe pre�g ze het contact met het
ambulancepersoneel hebben ervaren. Ook krijgen we vaak te horen dat
het ontze�end duidelijk uitgelegd wordt wat meedoen met het
onderzoek inhoudt.

 

Vragen en antwoorden  

http://www.articatrial.nl/


Op onze website, www.ARTICAtrial.nl, staat een pagina met vragen en
antwoorden. Zodra er vragen of onduidelijkheden zijn, voegen we ze
met een antwoord of oplossing toe aan de website. Op deze manier
zijn eerder gestelde vragen voor iedereen terug te lezen. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar vragen over zijn:

Kosten ambulance
In de ARTICA studie vergelijken we de triage met de HEART score
(inclusief troponine me�ng) versus de standaard zorg. De standaard
zorg bij een verdenking op een acuut coronair syndroom, is dat een
pa�ënt per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht. De kosten
van de point-of-care troponine me�ng worden betaald vanuit het
onderzoek, maar de kosten voor de standaard zorg niet. De kosten
van de ambulancerit naar het ziekenhuis worden dus niet vergoed
vanuit het onderzoek.
 
Verantwoordelijkheid voor de pa�ënt die thuis blij�
Bij een lage troponine waarde beschouwen we een acuut coronair
syndroom als uitgesloten en wordt de zorg overgedragen aan de
huisarts. Dit betekent dan ook dat de huisarts vervolgens bepaalt wat
er met de pa�ënt gebeurt. Als een huisarts de pa�ënt alsnog wil
insturen, dan is dat beleid ook leidend. We kunnen niet als
onderzoeksteam de verantwoordelijkheid voor de pa�ënt overnemen
van de huisarts, maar uiteraard kan er al�jd door de huisarts met het
onderzoeksteam (ARTICA telefoon) of een dienstdoende cardioloog
overlegd worden. 

 

E-learning
We hebben een ARTICA E-learning ontwikkeld!
Hiermee kunnen nieuwe collega’s, die de
scholingsavonden aan het begin van het onderzoek
niet hebben bijgewoond, ook alles leren over het
onderzoek. Als je de bijbehorende toets hebt gehaald,
kun je bij je teamleider een handtekening ze�en op
een “handtekeningen- en verantwoordelijkhedenlijst”,
waarna je ook voor de ARTICA studie kunt gaan
includeren!
Ook voor iedereen die wel al geschoold is, kan de E-
learning een handige opfriscursus zijn.
 
Momenteel is de E-learning alleen beschikbaar binnen
Gelderland-Zuid, we proberen het ook voor de
collega’s in Brabant-MWN beschikbaar te maken. 

 

  

 

Toekomst
De ARTICA studie hee� niet alleen in onze regio aandacht
gekregen, maar ook in andere delen van Nederland is het
opgevallen wat we aan het doen zijn. Zo zijn we een �jd geleden
benaderd door de medisch directeur van het Wi�e Kruis,
waardoor we nu in gesprek zijn om RAV Zeeland en RAV Noord-
en Oost-Gelderland toe te voegen aan ons netwerk!
 
Tevens gaf Cyril Camaro onlangs een masterclass aan ambulance-
verpleegkundigen uit het hele land, waarbij er ook vanuit
meerdere regio’s interesse was om mee te werken. We zijn

http://www.articatrial.nl/


benieuwd wat de toekomst nog meer te bieden hee�! 

 

Bedankt
Namens het gehele onderzoeksteam willen wij graag
iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de ARTICA
studie bedanken, ga zo door!
 
Joris Aarts
Arts-onderzoeker ARTICA studie
 
Cyril Camaro
Interven�ecardioloog, hoofdonderzoeker
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