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  WE ZIJN BEGONNEN! 
  Op dinsdag 28 november 2017 is in het Haaglanden 
 Medisch Centrum (HMC) de allereerste MR PROPER 
 studiedeelnemer geïncludeerd. Gefeliciteerd, dat is 
 fantastisch nieuws! Inmiddels loopt de studie ook in 
 het Beatrixziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, OLVG en 
 Prostaatcentrum Zuidwest Nederland (SFG/EMC). In 
 AVL, Catharina, Flevo, Haga, Maasstad en NWZ zal MR 
 PROPER ook op korte termijn gaan starten aangezien 
 de lokale goedkeuringsprocessen daar bijna of reeds rond zijn.  
  
 MR PROPER website en OpenClinica 
 Informatie over de studie, oa. studieprotocol, inclusie- en exclusiecriteria, 
 zakboek, lijst participerende centra en voortgang, is te vinden op de website 
 www.mrproper.org. Deze website is ook het platform om studiedeelnemers en 
 hun verdere onderzoeksgegevens in OpenClinica (datamanagement systeem) te 
 registreren. Voor toegang tot OpenClinica heeft elke betrokken onderzoeker 
 persoonlijke inloggegevens ontvangen van onze beheerders 
 (trialit@erasmusmc.nl). Instructies over hoe een deelnemer te includeren /  
 registreren staan in een PDF bestand en in de vorm van een film op Youtube;  
 bereikbaar via links op de website onder het kopje ‘REGISTREER’. Vergeet niet 
 bij de 1e registratie ook de pagina met persoonsgegevens in te vullen en op 
 ‘VERZENDEN’ te klikken, dan kunnen de deelnemers uitgenodigd worden voor
 de Kwaliteit van Leven-vragenlijsten. 
  
 Kick-off meeting met alle participerende centra: april 2018 
 Wanneer de meerderheid van de centra groen licht heeft om te starten, lijkt 
 het ons een geschikt moment om als MR PROPER consortium bij elkaar te 
 komen voor een landelijke kick-off meeting. Vermoedelijk is a.s. april hier het 
 juiste moment voor. Het idee is om ’s avonds onder het genot van een hapje en 
 drankje ongeveer 1-2 uur te praten over de studie(voortgang), MR PROPER 
 commissies en eventuele studieproblemen. In de aankomende dagen zal een 
 enquête worden rondgestuurd waarin aangegeven kan worden welke locatie 
 (R’dam, Gorinchem óf Den Bosch) en datum (9, 10, 19 óf 23 april) het beste 
 schikken voor iedereen. Tot binnenkort! 
  
 Aantal geïncludeerde patiënten tot nu toe: 57 
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