RAPSODI Newsletter 5
Dear members of the RAPSODI team,

Please find below some updated information about our severe asthma registry.

Inclusion of patients

The number of patient inclusions in our asthma registry keeps increasing. We already have data
from 896 patients, thank you all again for the great team work!

Fig. 1. Cumulative number of patients included in RAPSODI since the start of the registry (updated 8-04-2021)

Inclusion per center
Academisch Medisch Centrum: 280

Jeroen Bosch Ziekenhuis: 32

St. Franciscus: 87

Ziekenhuis Gelderse Vallei: 22

Medisch Centrum Leeuwarden: 139
Deventer Ziekenhuis: 56
Rijnstate: 56

Catharina Ziekenhuis: 44

Medisch Spectrum Twente: 42
Haga Ziekenhuis: 40

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: 39

Isala: 32

Nederlands Astmacentrum Davos: 15
Amphia Ziekenhuis: 5
Meander: 4
Martini: 2

Zaans MC: 1

Maastricht UMC

Table 1. Inclusion of patients per center (total number of patients= 896)
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Annual Follow-up
Many of you are helping to keep the follow-up visits updated, thank you! The follow-up visits are
extremely important for our analysis, please continue with this great work.
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Fig. 2. Percentage of RAPSODI follow-up visits per center entered at the CASTOR CRF (d.d 8-04-2021)

Fig. 3 Availability of RAPSODI visits entered at the CASTOR CRF (all centers)

RAPSODI in the NEWS
There is an enthusiast article at the ZonMw website about our RAPSODI registry. You can access
via the link below:
https://mediator.zonmw.nl/mediator-45/registratie-ernstige-astmapatienten-vergemakkelijktonderzoek/
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Even voorstellen: Bas Hofstee
Mijn naam is Bas Hofstee, velen van jullie zullen mijn naam wel eens tegen
zijn gekomen omdat ik me bezig houd met de IT-zaken van de verschillende
projecten. Ik zal me nog even kort voorstellen. Geboren en getogen in
Rotterdam-Zuid, dus ja Feyenoorder…, vervolgens ben ik in Leiden Biologie
gaan studeren met parasitologie als doctoraal hoofdvak. Onderzoek beviel
me destijds niet zo goed dus omgeschoold naar de IT. Daarin heb ik meer dan
20 jaar voor een “bekende Nederlandse bank” gewerkt. Ruim 10 jaar geleden
ben ik voor mezelf begonnen en sinds die tijd heb ik vooral met Jaap Sont
samengewerkt. Sinds begin dit jaar een aanstelling in het LUMC, waar ik me
met verschillende IT-gerelateerde zaken bezighoud. Ik ben in Leiden blijven
wonen na m’n studie, getrouwd en drie kinderen. De combinatie IT en
medisch onderzoek sluit uiteraard goed aan bij mijn opleiding en dat ook nog
eens in Leiden bij het LUMC bevalt me erg goed, dus ik hoop dit nog een tijdje
te kunnen doen.

First Stakeholder Meeting from 2021

Thank you all for the participation at the first Stakeholders meeting from 2021. We had an exciting meeting
and got great ideas on how to make even more out of our RAPSODI. Just reminding that anyone who would
like to propose a research question using RAPSODI data is more than welcome. For more information
contact me and I will be happy to help you (S.Hashimoto@amsterdamumc.nl ).

Fig. 2. Screen-shot Stakeholders meeting (d.d 16-03-2021)

Did you miss any newsletter or are you looking for more information?
Check our RAPSODI website: https://www.rapsodiregister.nl/

Thank you all for your great work !!
Simone Hashimoto and Elisabeth Bel,

On behalf of the RAPSODI steering committee
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