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Met deze vierde 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.
Voortgang inclusie: Op dit moment zijn er al 239 deelnemers (zie tabel) in de studie geïncludeerd. Ease travel
clinic heeft zelfs de mijlpaal van 60 (!)deelnemers al bereikt. Een welkom aan de enthousiaste nieuwe
deelnemers GGD Kennemerland, GGD Noord en-Oost- Gelderland en GGD Brabant Zuid-Oost die sinds het
verschijnen van de laatste nieuwsbrief zijn gestart met de inclusie. Ga zo door, want dan zitten we steeds
dichter bij het realiseren van onze doelstelling: 480 deelnemers!
Instelling
Ease travel clinic
GGD Hart voor Brabant
GGD Gelderland Zuid
GGD Rotterdam-Rijnmond

deelnemers
62
28
26
24

Instelling
UMCU
GGD VGGM
GGD Kennemerland
LUMC

deelnemers
7
5
4
3

GGD Zeeland
GGD Haaglanden
GGD Zuid Limburg
GGD West Brabant
GGD Dienst Gezondheid&Jeugd ZHZ

23
14
13
13
12

GGD Noord-Oost Gelderland
GGD Brabant-Zuid-Oost
GGD Limburg-Noord
GGD Hollands Midden

3
2
0
0

Labformulier tip!: Er gaat wel eens iets mis met het labformulier. Een onderzoeksaanvraag voor labonderzoek
wijkt af van een reguliere labaanvraag. Let daarom goed op de registratie van het labformulier, om er voor te
zorgen dat de bloedafnames voor het onderzoek goed verwerkt worden in het centraal laboratorium (LUMC).
Niet de volledige persoonsgegevens, maar een deelnemercode wordt meegestuurd en geef aan om welke
e
e
e
e
bloedafname het gaat (1 , 2 , 3 of 4 ?). Bekijk bij vragen hier ook nog eens het protocol over.
Terugkoppeling Landelijke informatiemiddag: Op woensdagmiddag 21 mei was er een goede opkomst bij de
de
2 informatiemiddag over het respons-onderzoek. Naast een aantal interessante inhoudelijke sprekers over
het gebruik van adjuvantia bij vaccinatie (Anna Roukens) en de verschillen in anti-HBs labbepaling in Nederland
(Francis Smits) is ook gekeken naar de uitvoering van het onderzoek. Hierbij heeft Bert Doornekamp (Ease
travel clinic) niet alleen zijn ervaringen gedeeld, maar ook de handige formulieren om te gebruiken bij dit
onderzoek. Onze dank aan alle sprekers en belangstellenden
voor deze dag.
Poster ESCAIDE 2014: Tijdens het European Scientific
Conference on Applied Infectious Diseases Epidemiology
(ESCAIDE) is een poster gepresenteerd over het huidige
onderzoek. Met belangstelling is gediscussieerd over de opzet
en de uit te voeren analyses. Het is wachten op het moment
dat we voldoende deelnemers hebben geïncludeerd om
belangrijke conclusies over dit onderzoek te kunnen trekken
voor de praktijk.
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
Stijn.raven@radboudumc.nl

