
ARTICA Nieuwsbrief December 2020
 

Inclusies
Op dit moment, 22 december
2020, zijn er 374 pa�ënten in de
ARTICA studie geïncludeerd.
 
Ten �jde van de volgende
nieuwsbrief zullen regio Zeeland
en Noord- en Oost-Gelderland ook
gestart zijn, dus dan zal dit
overzicht er anders uit zien!
 
Bedankt voor ieders inzet, ga
vooral zo door.

 

Inclusiesta�s�ek   

 

Toestemmingsformulier
Het is essen�eel dat de
toestemmingsformulieren op correcte
wijze ingevuld zijn. Zodra dit niet
helemaal klopt, zijn we ook steeds
genoodzaakt om het formulier te laten
corrigeren door de pa�ënt én de
verpleegkundige.
Officieel mag de pa�ënt niet
gerandomiseerd worden als het
formulier niet goed ingevuld is!
 
Graag willen we dus nogmaals aandacht
vragen voor het juist invullen van de
toestemmingsformulieren. Bespaar ons
en jezelf moeite, door de volgende
fouten niet te maken:

 
Correct voorbeeld: De pa�ënt (P. Persoon) en onderzoeker (G.W.A. Aarts)
hebben allebei naam en handtekening ingevuld, met daarnaast de

 

http://www.articatrial.nl/


Vergeten het formulier in te vullen
Geen naam van pa�ënt en/of
verpleegkundige
Geen handtekening van pa�ënt
en/of verpleegkundige
Geboortedatum in plaats van
datum van ondertekenen
Personeelsnummer in plaats van
naam

datum van ondertekenen. 

 

Vragen en antwoorden
Het kan zijn dat er vragen naar voren komen na het bespreken van
de studie met collega’s, het bekijken van de instruc�evideo’s of
het volgen van de e-learning. Mail deze vragen dan gerust naar
ons, zodat we er antwoord op kunnen geven.
Om alles overzichtelijk te houden en om van elkaar te kunnen
leren, houden we op de website (www.ARTICAtrial.nl) een pagina
bij met vragen en antwoorden. Zodra we een vraag krijgen waar
anderen ook iets aan hebben, voegen we deze toe.
 
Mochten er vragen naar voren komen terwijl je bij een pa�ënt de
studie wil uitvoeren, dan is de ARTICA telefoon 24/7 bereikbaar!

 
 

Fijne feestdagen!

http://www.articatrial.nl/


 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

 


