Nummer 6│ september 2016│ stijn.raven@radboudumc.nl

Nieuwsbrief 2016

Inhoud:



Voortgang inclusie
Landelijke informatiemiddag
28-09-‘16

Met deze zesde korte 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 406 deelnemers in de studie geïncludeerd. Ease travel clinic blijft
koploper met het doorbreken van de grens van 100 deelnemers! Stijgers zijn GGD Limburg-Noord, GGD
Kennemerland en GGD Rotterdam Rijnmond! Met dit aantal deelnemers hebben we 85% van het totaal aantal
deelnemers bereikt (480). We zijn er bijna en op dit moment dus bezig om de laatste 75 deelnemers te vinden
voor het onderzoek. Nogmaals, ontzettend veel dank voor alle inspanningen tot nu toe!
Reminder landelijke informatiemiddag Op woensdagmiddag 28 september zal op de GGD in Den Bosch een
derde landelijke informatiemiddag gehouden worden over hepatitis B en het RESPONS onderzoek. Accreditatie
is voor 2 punten toegekend voor verpleegkundigen (V&V voor sociaal verpleegkundigen en het LCR) en voor 2
punten voor artsen (ABSG voor sociaal geneeskundigen).
Programma:

14.30-14.45

Inloop met koffie/thee

14.45-14.50

Introductie programma – Dagvoorzitter J.E. van Steenbergen, LUMC, RIVM

14.50-15.30

Epidemiologie van HBV in een Europese en Nederlandse context – Sanne Hofstraat,
epidemioloog, RIVM

15.30-16.15

Reisgerelateerde infectieziekten - dr. Mieke Croughs, reizigersgeneeskundige, GGD Hart voor
Brabant

16.15-16.25

Pauze Koffie /Thee

16.25-16.45

Is anti-HBs diagnostiek betrouwbaar? – C.F.H. Raven, GGD West-Brabant/ CAPHRI, MUMC

16.45 -17.00

De eindsprint - RESPONS studie C.F.H. Raven, GGD West-Brabant / CAPHRI,
MUMC

17.00

Afsluiting - Dagvoorzitter

Datum/ Locatie: 28-09-2016 / GGD Hart voor Brabant, Grote vergaderzaal BG, Den Bosch, Vogelstraat 2, 5212
VL ’s-Hertogenbosch
Aanmelding: Onder vermelding van uw naam en BIG nummer kunt u zich kosteloos voor deze bijeenkomst
opgeven via D.Tax@ggdwestbrabant.nl

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

