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Wat is er wel gebeurd 

2021: Consensus statement in USA  tav

- klinische follow up

- behandeling



Conclusies

▪ Consensus tav klinische follow up vooral in de groepen die in de USA samenwerken

▪ Hun consensus verklaringen kunnen grotendeels worden overgenomen in EU, maar 

sommige punten moeten nog ‘vertaald’ worden naar de situatie in Europa( denk bv aan 

verzekeringskwesties, privacy etc)

▪ De consensus over research doelen is trans-Atlantisch grotendeels hetzelfde en kan op 

elkaar afgestemd worde. De contacten om een  wereldwijde research effort te doen zijn 

er.

▪ In 2021 wordt een internationale bijeenkomst gepland in Parijs om het eens te worden 

over de volgorde van onderzoeken; de meest kansrijke projecten eerst!

▪ ErasmusMC/ SKZ is betrokken bij het ontwerpen/ plannen van deze research projecten.

▪ Beperkende factor: geld


