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Met deze eerste nieuwsbrief brengen we alle deelnemende centra van de RESPONS-studie (Revaccinatie
hepatitis B prospectief onderzoek bij non-responders) en overige geïnteresseerden op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom deze multicenter studie.
Organisaties die meedoen aan dit onderzoek zijn: Academische Werkplaats AMPHI, Academische werkplaats
Publieke Gezondheid Limburg, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, Leids
Universitair Medisch Centrum, Ease travel clinic and health support en de GGD’en in de regio’s Zuid-Holland,
Oost- Nederland, Zeeland-Brabant en Limburg van het RIVM programmabudget.

Start inclusie: Sinds november 2012 zijn de GGD’en Zuid-Limburg, Rivierenland en Nijmegen gestart met de
inclusie van deelnemers voor de RESPONS studie. Op basis van de ervaringen met deze eerste deelnemers is
gekeken of alle beschreven werkwijzen voor dit onderzoek goed lopen en duidelijk zijn geformuleerd. Wij
hebben enkele kleine wijzigingen doorgevoerd en er is gewerkt aan een testomgeving voor het
registratieprogramma ProMISe (zie verder).
GGD’en Zuid-Limburg , Rivierenland en Nijmegen bedankt voor jullie inzet, geduld en meedenken over een
goede uitvoering van dit onderzoek!
Op dit moment zijn de overige instellingen gestart of staan op het punt om te beginnen met deze studie.

Promise testomgeving: “het zou wel prettig zijn om vloeiend met het programma te kunnen werken als er een
deelnemer voor mijn neus zit”. Met dit geluid -dat overigens van meerdere centra afkomstig was- hebben we
een testomgeving ontwikkeld voor het programma ProMISe. Deze is nu af en hierin kunnen (nieuwe)
medewerkers voor deze studie oefenen en vertrouwd raken met dit registratieprogramma.
Een wachtwoord en inlogcode voor deze testomgeving zijn doorgestuurd naar de contactpersoon van elke
instelling. Er is één testomgeving aangemaakt voor alle centra. Let wel op dat je hier enkel fictieve gegevens
invult, omdat alle instellingen toegang hebben tot deze omgeving.
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Fendrix beschikbaar? We hebben van GlaxoSmithKline begrepen dat Fendrix sinds februari 2013 tijdelijk niet
leverbaar is. Gelukkig is er in overleg met de fabrikant gekeken naar mogelijkheden om deze studie wel door te
kunnen laten gaan gedurende de komende maanden. Mocht Fendrix® tijdelijk niet meer leverbaar zijn bij de
groothandel, neem dan contact met ons op. We zullen in samenwerking met de fabrikant zorgen dat de inclusie
van deelnemers voor deze studie door kan gaan zonder vertraging.

BSN-registratie: in verband met wettelijke regelingen rondom burgerservicenummer-registratie is besloten
voor dit onderzoek helemaal af te zien van deze registratie. Dit nummer zal niet meer opgenomen worden voor
dit onderzoek. Het registratieprogramma is hierop aangepast evenals de handleiding en de protocollen.

Alle instellingen die recent zijn gestart met de studie RESPONS wensen wij veel succes met de uitvoering van dit
onderzoek.

Namens de projectgroep RESPONS
Stijn Raven,
Coördineren onderzoeker

Meer informatie: Kijk voor meer informatie over de
revaccinatiestudie op www.academischewerkplaatsamphi.nl/
onder RESPONS.
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Stijn Raven
s.raven@elg.umcn.nl

