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Inclusie voltooid
Het is eindelijk zover: de ICARE studie heeft de inclusie van patiënten voltooid! Er komen nog wat
toestemmingsformulieren van patiënten binnen, maar op moment van schrijven doen er 305
patiënten mee.
De duur van deelname aan het onderzoek vanaf het moment dat u mee bent gaan doen is 5 jaar.
Dit is ook de duur van het nacontroleschema dat in Nederland gevolgd wordt. Het eerste jaar vult u
wat vaker een vragenlijst in, maar de laatste jaren is de vragenlijst slechts eens per jaar.
Wij willen alle deelnemende patiënten via deze weg nogmaals ontzettend bedanken voor hun
bereidheid deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Wij waarderen de tijd die u steekt
in het beantwoorden van de vragenlijsten enorm en proberen met uw hulp de zorg voor patiënten
na behandeling zo goed mogelijk te maken.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunt u ons altijd bereiken per mail of telefoon: onze
contactgegevens staan onderin deze nieuwsbrief.

Even voorstellen: Eda Sert
Vanaf februari 2019 is Eda Sert gestart als de nieuwe onderzoekscoördinator voor de ICARE studie.
Zij zal zich bezighouden met het versturen en ontvangen van uw vragenlijsten en het
beantwoorden van uw vragen. Bij vragen of opmerkingen is zij ook het eerste aanspreekpunt.
Eda is te bereiken op icarestudie@amc.uva.nl, of 06-10180700

Artikelen en proefschriften
Laura Duineveld en Thijs Wieldraaijer hebben de afgelopen jaren als arts-onderzoeker
gewerkt aan hun proefschriften. Beiden zijn momenteel in de afrondende fase en hopen op
redelijk korte termijn te zullen promoveren. Enkele publicaties over de patiënten die mee
hebben gedaan aan het cohortonderzoek van de ICARE studie (nu afgerond) volgen
komende maanden. Daarnaast verwachten wij samen met jullie nog belangrijke publicaties
te zullen doen met de resultaten van de ICARE Randomized Controlled Trial.
1. L.A. Duineveld, T. Wieldraaijer, A.W.H. van de Ven et al. Healthcare utilization by colon cancer patients and
management of colon cancer related symptoms in primary care in the Netherlands. Primary healthcare
utilization during survivorship care of colon cancer, a multicentre cohort study
2. T. Wieldraaijer, Marike de Meij et al. Introducing a time out consultation with the general practitioner between
diagnosis and start of colorectal cancer treatment: patient-reported outcomes
3. T. Wieldraaijer, L.A. Duineveld, W.A. Bemelman et al. Information needs and information seeking behaviour of
colorectal cancer survivors in the Netherlands
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