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Inclusie sterk verbeterd
De afgelopen maanden is het aantal deelnemers aan de RCT flink toegenomen. Ten eerste
omdat ICARE nu in alle ziekenhuizen actief is, ten tweede omdat het regelmatig langskomen
van ICARE onderzoekers in de centra heeft geleid tot een intensievere samenwerking. Uw
inspanning blijft uiteraard onmisbaar voor het succes van de studie! U kunt ons met name
helpen door patiënten te wijzen op het bestaan van de ICARE studie, met mogelijk nazorg
door de huisarts, en voor vragen te verwijzen naar de website www.icarestudie.nl of onze
studietelefoon 06-10180700.
25
20

Tussenstand inclusies
totaal: N=82

15

10
5
0

OncoKompas2.0
Naast randomisatie tussen eerste- en tweedelijns nazorg worden deelnemers ook verdeeld
tussen een groep die wel of geen toegang heeft tot de online zelfhulpmodule
‘OncoKompas2.0’. 90% van de patiënten met deze mogelijkheid heeft gebruik gemaakt van
de website. De reacties van patiënten zijn erg positief: het OncoKompas2.0 helpt met
structuren van problemen en verwijst adequaat naar hulp.

Oncologisch Centrum Amsterdam
Het OLVG Oost en West (voorheen St Lucas Andreasziekenhuis) en het BovenIJ Ziekenhuis
werken samen in de behandeling van coloncarcinoompatiënten als het Oncologisch
Centrum Amsterdam. Kandidaten voor de ICARE studie selecteren wij vooralsnog alleen in
het OLVG Oost en West, maar het studievoorstel wordt momenteel ook beoordeeld door de
RvB van het BovenIJ Ziekenhuis.

Artikel baseline resultaten cohort – Onder embargo
Momenteel leggen wij de laatste hand aan het artikel met baseline resultaten van het ICARE
cohortonderzoek. Patiënten na behandeling van coloncarcinoom blijken mediaan 23
symptomen van onze vragenlijst te hebben, waarbij er 7 als een probleem worden ervaren.
Het aantal symptomen neemt af in de tijd,
maar het aantal problemen lijkt constant
te blijven, met name op psychosociaal
gebied.
Een beperkt aantal problemen wordt
onder de aandacht van een hulpverlener
gebracht, waarbij de chirurg en huisarts
het meest geconsulteerd worden.
Patiënten zijn tevreden over de zorg die zij
ontvingen.
Deze resultaten zullen wij publiceren in
een artikel namens de studiegroep; u blijft
op de hoogte.

Onder embargo. Bron: artikel baseline cohort
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