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COMPARE 60/80 HBR STUDIE -NIEUWSBRIEF APRIL 2021 
 
 
 
 
Beste collega’s, mede-onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen, 

 
We hebben een kleine mijlpaal bereikt in de COMPARE 60/80 HBR studie, namelijk de 25% inclusie 

mijlpaal. 

Hiervoor dank en ga door zodat we voor eind 2021 de inclusie rond hebben. 

De onderbouwing voor deze studie is meer en meer interessant. Heel recent zijn de BIOSTEMI 2 jaar 

resultaten gepresenteerd (CRT 2021 congres) en gepubliceerd (JACC INT), welke een toenemend 

betere uitkomst laat zien met de ultra-dunne stent struts (weliswaar Osiro) versus de dunne 80 micron 

(weliswaar Xience) stent in STEMI patiënten. 

Ook de in de COMPARE 60/80 HBR kunnen STEMI patiënten die high bleeding risk zijn 

geïncludeerd worden. Dit kan middels mondeling informed consent op tafel in bijzijn van een getuige 

(bv. een cath. lab medewerker). Een vlotte randomisatie na passage van de draad en eventuele 

predilatatie is goed mogelijk. Derhalve kan ook deze patiënten groep 24/7 geïncludeerd worden, mits 

we dit goed weten te organiseren op de cath. kamer, bv. middels een algemeen cath. lab CRF inlog 

account en goede instructie voor de randomisatie. 

Mocht u vragen hebben, neem hierover dan contact op met het studie team. 

 

Ik wens een ieder een prettig Pasen en op naar de volgende mijlpaal (50%) ! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Smits, hoofdonderzoeker 

 
 

Happy Easter – Vrolijk Pasen -Fröhlicher Ostern 
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Studie status en enrolment 
Momenteel hebben 9 van de 11 ziekenhuizen al patiënten ingesloten. We hopen dat ook de andere 2 

ziekenhuizen snel een eerste patient zullen kunnen insluiten. 
 

 
 

Uitgaande van inclusie compleet per einde 2021: 

 

Hospital Local PI nr.of patients randomised

Maasstad - Rotterdam Valeria Paradies 62

Albert Schweitzer - Dordrecht Rohit Oemrawsingh 31

Meander - Amersfoort Fabrizio Spano 22

MCL - Leeuwarden Sjoerd Hofma 19

Rijnstate - Arnhem Ron Pisters 16

Catharina - Eindhoven Pim Tonino 16

St. Antonius - Nieuwegein Jan Peter van Kuijk 14

Zorgsaam Terneuzen Amar Al Mafragi 5

Amphia - Breda Sander Ijsselmuiden 3

Tergooi - Blaricum Maribel Madeira Cambero Green light to start

Jeroen Bosch - Den Bosch Jawed Polad Green light to start

188
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DAPT aandachtspunten 
 Kortere duur DAPT (3 tot 6 maanden) post PCI, indien geen 

OAC/NOAC gebruik 

 Maximaal 1 maand of slechts peri-procedureel Triple therapie bij 
OAC/NOAC gebruik 

 Volle dosis NOAC voorschrijven, tenzij indicatie (gewicht, 
nierfunctie) een gereduceerde dosis voorschrijft 

 Consistent en uniform DAPT beleid in elk deelnemend centrum 
doorvoeren  

 

 
Queries beantwoorden 

 Wanneer een query is beantwoord moet ook de query status 
worden aangepast naar RESOLVED! 

 

 

 
 

 

 
Angio’s opsturen via DICOMdrop 

 Het is de bedoeling dat alle baseline en event angio’s van de 
studie patienten worden opgestuurd voor QCA.  

 Dit kan worden gedaan via DICOMdrop en het werkt erg 
eenvoudig.  

 
 

 


