Nieuwsbrief LIMERIC-study

Beste lokale onderzoekers en geïnteresseerden,
Inmiddels loopt de LIMERIC al ruim 2 jaar, we hebben inmiddels 112 inclusies. Het doel van
115 geïncludeerde en te analyseren patiënten ligt echt binnen handbereik! Omdat van de
112 geïncludeerde patiënten, er 12 niet geanalyseerd kunnen worden, hebben we nog 15
inclusies nodig die we kunnen analyseren. Mocht u een geschikte kandidaat hebben dan
horen wij dit graag!
In het Flevoziekenhuis is de LIMERIC lokaal goedgekeurd, dit brengt de teller van
participerende ziekenhuizen op 14! In het onderstaande staafdiagram het aantal inclusies
per centrum.

De afgelopen maanden heeft Jelle Huisman de dagelijkse coördinatie gedaan tijdens het
zwangerschapsverlof van Laura Leicher. Inmiddels is zij weer volop aan de slag en neemt zij
de coördinatie van de LIMERIC weer over. Laura Leicher is te bereiken op 038 - 424 8120 /
06 – 52 67 58 47 / l.w.leicher@isala.nl.
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Jelle is bijna bij alle participerende centra langs geweest om de data van de reeds
geïncludeerde patiënten te verzamelen en in te voeren in Castor. De komende maanden zal
Laura mailen om weer afspraken te maken voor een ‘nieuwe ronde’ dataverzameling. Wel is
er dan weer toegang tot het EPD nodig.
Graag willen wij jullie nogmaals attenderen op het mailen van de preoperatieve vragenlijst,
informed consent, telefoonnummer van patiënt en operatiedatum bij aanvang van inclusie.
Als het een mogelijke inclusie betreft die langs ons expertpanel moet, willen we vragen of u
een presentatie met de foto’s van de afwijking aanbiedt. Een template voor de presentatie
is te vinden op www.limeric.nl.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Laura Leicher of Jelle
Huisman. Op onze website www.limeric.nl staan tevens alle gegevens en benodigde
documenten per centrum.

Met vriendelijke groet,
Het LIMERIC-team
Jelle Huisman, Laura Leicher, Wouter de Vos & Erik van Westreenen
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Laura Leicher: 038 – 424 8120/06 – 52 67 58 47/l.w.leicher@isala.nl
Jelle Huisman: 06- 542 55 930/j.f.huisman@isala.nl
Erik van Westreenen: h.l.van.westreenen@isala.nl
www.limeric.nl

