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Nieuwsbrief voor medewerkers en geïnteresseerden in de ICARE studie

Inclusie
Het beoogde aantal inclusies (300) voor de RCT komt steeds dichterbij. Sinds juni 2016 is de ICARE
studie ook actief in het Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp en zijn er inmiddels acht deelnemende
centra. De lokaal hoofdonderzoeker van het Spaarne Gasthuis is dr. Q. Eijsbouts. Mevrouw P.
Dienaar is als verpleegkundig specialist betrokken.
Heden staat de teller op 232 inclusies. Bij 14 mensen werd een recidief, metastase of 2e tumor
gedetecteerd; 7 in de chirurgenarm en 7 in de huisartsenarm. Deze patiënten zijn allen
terugverwezen naar de chirurg. Uw inspanning blijft onmisbaar voor het succes van de studie! Met
het einde van de inclusieperiode in zicht kunt u ons met name helpen door patiënten te wijzen op
het bestaan van de ICARE studie. Bij vragen kunt u verwijzen naar de website www.icarestudie.nl,
email icarestudie@amc.uva.nl of onze studietelefoon 06-10180700.
Inclusies, totaal 232
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Overige lopende projecten
Momenteel doen wij een kwalitatief onderzoek onder de huisartsen die de nazorg verlenen in de
ICARE studie. Deze huisartsen worden geïnterviewd over hun ervaringen met het geven van nazorg
bij colon carcinoom. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat de ervaringen positief zijn; huisartsen
geven aan het interessant te vinden deze zorg te coördineren en ervaren het niet als een extra
belasting, bovenop hun dagelijkse werkzaamheden. Huisartsen zeggen tevens geen moeite te
hebben met het volgen van het follow-up protocol en het verlenen van hulp bij lichamelijke en
psychosociale klachten. Echter, sommige huisartsen vertellen dat zij soms moeite hebben met het
verlenen van nazorg omdat het maar één of twee patiënten per huisarts betreft en zij deze taak
moeten inpassen in hun dagelijkse routine. Naar aanleiding van deze tussentijdse evaluatie, zullen
wij nogmaals het follow-up protocol rondsturen onder de huisartsen die nazorg verlenen.
Daarnaast wordt de data-analyse van het ICARE cohort afgerond.

Artikel
Recent is het artikel: ‘Colorectal cancer patients’ preferences for type of caregiver during
survivorship care’ geaccepteerd voor publicatie in de Scandinavian Journal of Primary Health Care.
Dit artikel presenteert resultaten van het ICARE cohortonderzoek. Patiënten consulteren tijdens de
oorspronkelijke nazorg verdeling vaak hun huisarts. Daarbij hebben mannen, oudere patiënten en
patiënten met chronische comorbiditeit een voorkeur voor de huisarts terwijl vrouwen, patiënten
met tumorstadium III en patiënten die adjuvant behandeld zijn een voorkeur voor de specialist.
Bron: T. Wieldraaijer et al.
Overige artikelen van de ICARE onderzoekers:
• Duineveld LA et al. Primary care-led survivorship care for patients with colon cancer and the use of eHealth: a qualitative study
on perspectives of general practitioners. BMJ Open. 2016
• Nugteren IC et al. Need for general practitioner involvement and eHealth in colon cancer survivorship care: patients'
perspectives. Fam Pract. 2017
• Wieldraaijer T et al. Follow-up of colon cancer patients; causes of distress and need for supportive care: Results from the
ICARE Cohort Study. Eur J Surg Oncol. 2017

Studiegroep – hoofdonderzoeker en contactpersonen
AMC - huisartsgeneeskunde

AMC - chirurgie

Prof. dr. H.C.P.M. van Weert, Dr. J. Wind
Drs. T. Wieldraaijer, Drs. L. Duineveld
N. Stoll-Jansen, onderzoekscoördinator; per 1-’18 Mevr. E. Sert
Prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg
GIOCA verpleegkundigen: E. Drenth, M. Janse

St Antonius Ziekenhuis

Dr. A.B. Smits, chirurg
Coloncare: M. Hermans, W. Pellekaan. Secr. Vpk Spec: F. Harmsen

Flevoziekenhuis

Drs. A.W.H. van de Ven, chirurg
Coloncare: M. Richards, I. van der Veeken, C. Esveld

OLVG, locatie Oost

Drs. S.C. Donkervoort, chirurg
Casemanagers: M. van Nes, M. Mok, G. Molly

OLVG, locatie West

Dr. van Tets, chirurg
Casemanagers: E. van de Boogaard, S. Rottgering

Tergooiziekenhuizen

Dr. A.A.W. van Geloven, chirurg
Coloncare: M. Muller, A. Andriessen, J. Calis

Spaarne Gasthuis, loc Hoofddorp Dr. Q..A.J. Eijsbouts, chirurg
Verpleegkundig specialist: P. Dienaar
Vlietland Ziekenhuis

Dr. F.H. Beverdam, chirurg. Y. Schoenmakers, ZEL
Office managers: H. Koper, J. Snip

Westfriesgasthuis

Drs. M.J.P.M. Govaert, chirurg
Casemanager: H. Koole-Mussche, M. Kok

Contact
Algemeen
Jan Wind, projectleider
Thijs Wieldraaijer en Laura Duineveld, beide arts onderzoeker
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t.wieldraaijer@amc.nl / l.a.duineveld@amc.uva.nl
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