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Carotis Aneurysma Registratie (CAR)
Geachte collega’s,

Contact

internationaal, willen wij graag includeren. Via onze
website zijn geschikte patiënten gemakkelijk en

Voor u ligt de jaarlijkse nieuwsbrief van de

Website: www.carotidaneurysmregistry.com
Emailadres: info@carotisaneurysma.nl

snel aan te melden.

Carotis Aneurysma Registratie (CAR). U ontvangt
deze nieuwsbrief vanwege uw eerdere interesse

In 2019 willen wij graag de eerste voorlopige

en/of samenwerking met onze onderzoeksgroep.

resultaten beschrijven. Alle bijdragende centra
zullen erkend worden, en (hoofd)onderzoekers

Onze missie is zo veel mogelijk patiënten met een

ontvangen een concept manuscript voor

extracranieel carotis aneurysma (ECAA) in ons

submissie.

prospectieve cohort te verzamelen.

Als u wilt deelnemen aan het CAR project,
Iedere ECAA patiënt ongeacht etiologie, type

neem dan contact op of bezoek onze

diagnosticum of behandeling, nationaal én

website voor meer informatie.
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Deelnemende centra
in Europa.

Aantal CAR inclusies
80
70
60
50
40

Binnenland

30

Buitenland

Patiënten uit onder andere
de Verenigde Staten, Brazilië
en Azië zijn ook in de CAR
geïncludeerd.

20
10
0
2014
2015
2016
2017
Sept-2018*
* In afwachting van het totale aantal inclusies in december 2018.

Resultaten update
De registratie bestaat heden uit 367 patiënten!
In totaal, zijn 188 Nederlandse patiënten uit 10
verschillende centra en 179 buitenlandse patiënten
met 18 verschillende nationaliteiten geïncludeerd.

Mocht u follow up gegevens nog niet hebben
geregistreerd, verzoeken wij u vriendelijk deze toe
te voegen op de website.
Wij zijn ten alle tijden bereikbaar voor vragen en/of
assistentie.

Toekomstige projecten
 Vasculaire geometrie van ECAA patiënten
 Gadolinium uptake van ECAAs
 Voorlopige resultaten van de Carotis

We willen onze registratie graag blijven uitbreiden,
samen met uw hulp. Een speciaal dankwoord aan
alle bijdragende centra!

Aneurysma Registratie
 …stay tuned

Bezoek www.carotidaneurysmregistry.com voor meer informatie
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Alle publicaties zijn te downloaden in pdf format op de CAR website.

