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Met deze tweede nieuwsbrief brengen we alle deelnemende centra van de RESPONS-studie (Revaccinatie
hepatitis B prospectief onderzoek bij non-responders) en overige geïnteresseerden weer op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom onze multicenter studie.
Organisaties die tot op heden meedoen aan dit onderzoek zijn: Academische Werkplaats AMPHI, Academische
werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk ZuidHolland, 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.

Voortgang inclusie: De eerste 75 deelnemers aan de studie zijn geïncludeerd! De GGD’en Nijmegen en ZuidLimburg en Ease travel clinic hebben totnogtoe de meeste deelnemers geïncludeerd. Elke geïncludeerde
deelnemer telt en wij zijn verheugd te zien dat de overige centra nu ook gestart zijn met het onderzoek.
Nieuwe centra: Twee nieuwe centra (UMCU en GGD Kennemerland) hebben interesse getoond om ook deel te
nemen aan dit onderzoek. Enthousiast geworden door eerder onderzoek en de opzet van deze studie bestond
de vraag of zij ook aan dit onderzoek konden deelnemen.
Op dit moment hebben we hiervoor toestemming gekregen van de Medisch Ethische Toetsingscommissie
(METC) van het LUMC. Wij zullen spoedig ook met de nieuwe instellingen van start gaan.
Verzending monsters: De bloedbuis voor dit onderzoek wordt opgestuurd naar het Klinisch Microbiologisch
Laboratorium (KML) van het LUMC. Om opslag en registratie op het laboratorium goed te kunnen laten
plaatsvinden is het belangrijk dat bij verzending op het verzendformulier en buisje de juiste deelnemercode en
geboortedatum staan. Als je twijfelt of het goed is opgeschreven kijk dit dan nog even na in het
onderzoeksprotocol hierover.
Wijziging mailadres: Omdat het registratieprogramma ProMISe gebruik maakt van een opgegeven mailadres is
het belangrijk een wijziging hiervan door te geven. Geef elke wijziging in mailadres graag door aan de
coördinerend onderzoeker zodat het inloggen in het registratieprogramma mogelijk blijft.

Namens de projectgroep RESPONS
Stijn Raven,
Coördinerend 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

