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Advies DSMB na interim-analyse: trial continueren
Op 18 januari 2018 heeft de Data Safety Monitoring Board (DSMB) 
de TELSTAR-interventie beoordeeld op veiligheid en effectiviteit. Dit 
gebeurde na primaire uitkomstmeting bij de eerste 86 geïncludeerde 
patiënten, 50% van het beoogde aantal. 

Op basis van de interim-analyse adviseert de DSMB de trial voort te 
zetten. Details over verschillen in uitkomst tussen interventiegroep 
en controlegroep worden in deze fase niet openbaar gemaakt.

De DSMB zal de data voor een laatste keer op veiligheidsaspecten
beoordelen nadat de uitkomst van 129 patiënten (75% van het 
beoogde aantal) bekend is.

Terugblik op 2017

Als dank voor de inspanningen in 2017 ontvingen lokale (hoofd-) 
onderzoekers van alle deelnemende centra de afgelopen weken een 
speciale editie van de bekende Merci-chocolade. 

Rijnstate begint 2018 met mijlpaal
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Treatment of ELectroencephalographic STatus
epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation

In 2017 werd opnieuw 
een flinke stap gezet 
richting het einde van de 
trial. Er werden 29 
patiënten geïncludeerd. 
St. Antoniusziekenhuis 
had het afgelopen jaar de 
grootste bijdrage met 
acht nieuwe patiënten.

Op 5 januari werd in Rijnstate de 
100e patiënt geïncludeerd. Ter 
gelegenheid van deze mijlpaal 
werden medewerkers van KNF, 
neurologie en IC getrakteerd op 
een speciale TELSTAR-taart.

Een volgende taart zal worden 
vergeven bij inclusie van de 150e

patiënt!



Overig nieuws

Twee nieuwe deelnemende centra

Einde promotieonderzoek Barry Ruijter
Per 1 februari eindigt het promotieonderzoek van Barry Ruijter. Naar verwachting zal hij in 
september 2018 zijn proefschrift verdedigen. Helaas zal het niet lukken hierin de resultaten van 
TELSTAR op te nemen. Omdat Barry graag betrokken blijft bij het onderzoek zal hij zijn 
werkzaamheden als coördinator van TELSTAR vanaf februari onbetaald voortzetten.

Voortgang inclusie (per 22 januari 2018) 

Overige

Behoefte aan zakkaartjes of aanvullende documenten op de website? Suggesties voor de volgende 
nieuwsbrief? Laat het ons weten! 
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Om de inclusie van de laatste 70 patiënten te 
versnellen krijgen we versterking van het Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis en Maastricht UMC+. In het 
CWZ wordt Frouke Nijhuis lokale hoofdonderzoeker, 
in MUMC+ zal Vivianne van Kranen deze taak op zich 
nemen. 

In december 2017 heeft de METC groen licht gegeven 
voor deelname van beide ziekenhuizen. De lokale 
voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar zowel 
MUMC+ als CWZ hopen dit voorjaar hun eerste 
patiënt te includeren.


