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Hartelijk dank aan alle studiebetrokkenen voor hun inzet bij DISTRICTS.

Vriendelijke groet,

Rob de Bie, Camiel Verhamme, Wijnand Palmbergen, Juliëtte Kamphuis

De nieuwsbrief kunt u downloaden en nalezen via onze website www.districts.nl. Ook worden 
op de website de inclusies bijgehouden in een grafiek. Heeft u vragen/opmerkingen na het lezen 
van deze brief, neem dan gerust contact met ons op.

1) Denk bij elke CTS patiënt aan DISTRICTS.

2) Stuur aan elke patiënt met vermoeden op 
CTS het informatiepakket DISTRICTS mee met 
de afspraakbrief. Dit 4-delige pakket bestaat 
uit: 

o informatiebrief 
o PIF
o baseline vragenlijst patiënt
o WMO folder

3) Geef aan bij een potentiële patiënt dat als 
er geloot wordt voor injectie, de keuze voor 
operatie daarna ook nog kan.

4) Schroom niet om hulp te vragen bij inclusie, 
hiervoor zijn wij er juist!  

Top 3 includerende centra
Rijnstate (19)  
Zuyderland (16) 
SJG Weert (12)

Er is een mooie start gemaakt met inclusie van 
113 deelnemers. We zijn er nog niet! Samen 
gaan we nog 827 deelnemers includeren om 
het totaal van 940 inclusies te bereiken. Hoe 
gaan we dit doen? Lees  onze 4 tips.  

Als dank voor hun inzet, ontvingen alle 
deelnemende centra een taart. Wij hopen dat 
dit u energie gaf en dat u bij elke CTS patiënt 
aan DISTRICTS denkt. Op naar nog meer nieuwe 
aanmeldingen!

We hebben nog meer verrassingen in petto 
voor de deelnemende centra. Kunt u raden 
wat het is?

1) Mijn oor ontvangt geen Hertz.

2) Het is knap als u echt in mij kunt klimmen.

Geachte lezer,

Wij hopen dat uw zomervakantie fijn was en dat u met ‘een hapje energie’ weer fris start aan 
The Dutch Injection versus Surgery TRIal in Carpal Tunnel Syndrome patients.
In deze nieuwsbrief ziet u in een overzicht het inclusieverloop en ontvangt u inclusie tips. Ook 
leest u hoe deelnemende centra zijn bedankt voor hun inzet, en wellicht kunt u raden welke 
andere DISTRICTS hulpmiddelen u in uw werk gaan ondersteunen.
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