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Beste lokale onderzoekers en geïnteresseerden,
Alweer ruim een jaar bezig met includeren van patiënten voor onze LIMERIC. We hebben
inmiddels 55 aangemelde patiënten, waarvan 6 helaas niet geïncludeerd zijn. Een patiënt
omdat het expertpanel niet akkoord ging, en 5 omdat zij zelf van deelname afzagen.
In totaal hebben we 115 inclusies nodig, dus nog 66 te gaan! In het staafdiagram weer een
overzicht van de inclusies per centrum. We streven ernaar om eind 2018 de inclusies rond te
hebben.
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Momenteel zijn er 10 centra officieel aangemeld en lokaal goedgekeurd. Van het 11e en 12e
centrum zijn we nog in afwachting van lokale goedkeuring voordat we daar van start kunnen
gaan!
Deelnemende centra
Isala, Zwolle
UMC Utrecht
Diakonessenhuis, Utrecht
Gelre, Apeldoorn
Deventer ziekenhuis
Gelderse Vallei, Eden
Rivas, Gorinchem
Jeroen Bosch Ziekenhuis(JBZ), Den Bosch
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg
Bernhoven, Uden

Aangemelde centra
Rijnstate, Arnhem
IJsselland, Capelle aan de IJssel

We hebben ons team uitgebreid met een 2e arts-onderzoeker, Jelle Huisman is sinds 1 februari
toegevoegd aan ons LIMERIC-team! Momenteel is hij werkzaam als arts-assistent MDL en als
arts-onderzoeker in Isala. Op 1 januari 2019 zal hij starten met de opleiding MDL, maar tot die
tijd zal hij ons team versterken! Jullie kunnen ook bij hem terecht voor vragen aangaande de
LIMERIC, j.f.huisman@isala.nl.
Het invoeren van data in Castor door de lokale centra loopt toch wat stroef. We denken dat
dit met name komt doordat het niet zo vaak gedaan wordt, en het daardoor iedere keer toch
relatief veel tijd kost. We zullen de komende maanden de deelnemende centra benaderen om
een afspraak te maken voor het invoeren van de data van geïncludeerde patiënten. We hopen
op deze manier de lokale onderzoekers te ontlasten en alle data vlot compleet te kunnen
maken!
Als er nog centra zijn die willen deelnemen aan onze LIMERIC, kunnen ze een mail sturen naar
Laura Leicher (l.w.leicher@isala.nl) of Jelle Huisman (j.f.huisman@isala.nl). Op onze website
www.limeric.nl staan ook alle gegevens en verdere informatie.
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We houden jullie op de hoogte van de voortgang van onze studie en zoals jullie weten zijn alle
benodigde documenten (o.a. patiënten brieven & informed consent per centrum) te vinden
op onze website, www.limeric.nl

Met vriendelijke groet,

Het LIMERIC-team
Laura Leicher, Jelle Huisman, Wouter de Vos en Erik van Westreenen
Contactgegevens:
Laura Leicher: 038 – 424 8120/l.w.leicher@isala.nl
Jelle Huisman: 038 – 424 0000/j.f.huisman@isala.nl
Erik van Westreenen: h.l.van.westreenen@isala.nl
www.limeric.nl

