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Ondanks het slechte weer in deze lente, zal het waarschijnlijk toch rustiger
worden met de inclusie van nieuwe patiënten. Dat heeft één belangrijk
voordeel: we kunnen ons nu beter focussen op het compleet maken van de
CRF's. Wij wensen u wederom veel succes met de studiewerkzaamheden.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief op vragen stuiten, laat het
dan zeker weten!
Mede namens Marc Bonten en Jan Jelrik Oosterheert,
Douwe Postma en Henri van Werkhoven

CAP-START afrondende fase
Over vier maanden is de inclusieperiode van CAP-START in alle
ziekenhuizen afgesloten. Ook de CAPiTA studie zit in de afrondende fase en
voor sommige ziekenhuizen zal er daarom een intensieve periode
aanbreken. Omdat we aan het einde van het jaar de data van CAP-START
willen gaan analyseren, is het belangrijk om de CAP-START CRF's, waar
mogelijk, voor de zomervakantie compleet te hebben.
CAP-START verloopt tot nu toe goed. Gemiddeld genomen ligt de
antibioticacompliance op 77% en wordt bij 16% een weloverwogen
beslissing tot een ander antibioticum genomen. Dit betekent dat er bij
slechts 7% sprake is van non-compliantie. Uiteraard is het de komende 4
maanden wel belangrijk om de compliantie hoog te houden!

CAP-extra prognose

Voor bijna elke

CAP-patiënt
een studie

Op dit moment hebben we voor CAP-extra ruim 600 inclusies. In december
en januari is het hard gegaan met het aantal inclusies. De beloning met
een goede fles Bordeaux lijkt effect te hebben gesorteerd. Onze
voorzichtige prognose is dat we de resterende 400 inclusies rond april 2014
bereikt hebben. Daarvoor is jullie blijvende inzet natuurlijk cruciaal. We
denken graag met jullie mee als er mogelijkheden zijn om de inclusie van
deelnemers verder te verbeteren.

Antibioticaschema CAP-START
In het schema hieronder staat per ziekenhuis in welke behandelarm zij de
komende twee maanden zitten. Het AMC gaat per 1 juli over op betalactam monotherapie. Het Diakonessenhuis Utrecht en Medisch Centrum
Alkmaar zijn per 1 mei overgegaan op betalactam monotherapie. Het
Amphia Breda heeft op 1 juli de deelname-periode van twee jaar voltooid.
Zie www.cap-studies.nl/schema voor het volledige randomisatieschema en
een overzicht van de middelen in elke groep.
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