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Laatste maand ICARE inclusie cohort
Amsterdam – 05.05.2014
Met momenteel 163 deelnemers gaat de ICARE cohortstudie de laatste inclusiemaand in.
Een grote groep van bijna 200 kandidaten is benaderd met behulp van de databases uit het
AMC, St Antoniusziekenhuis, Flevoziekenhuis en Tergooiziekenhuizen. Hopelijk gaan we met
deze groep ruim over de 200 inclusies voor het eind van de maand.

Inclusie tussenstand
Het aantal inclusies begin mei uitgesplitst per centrum
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Ook inclusies enkele rectums
Zoals u bij de inclusies kunt zien hebben wij ook enkele patiënten met rectumcarcinomen
geselecteerd uit de databases en geïncludeerd in de studie. Dit omdat de resultaten van het
ICARE cohort ook gebruikt worden bij het ontwikkelen van een e-health module voor patiënten
met colorectaal carcinoom. Deze website is ontwikkeld door het VuMC voor hoofd-hals
patiënten en zal mede door informatie uit de ICARE studie gereed gemaakt worden voor de
toekomstige nazorg bij patiënten met colorectaal carcinoom.
Zie voor een screenshot van deze website (OncoKompas) hieronder.

Trial en investigator’s meeting

OncoKompas

Het vervolg op de cohortstudie; de trial waarin
patiënten gerandomiseerd zullen worden tussen
nazorg in de eerste en tweede lijn heeft als
geplande start eind 2014.
Binnenkort organiseren wij een investigator’s
meeting waarin wij de voorlopige resultaten van
het cohort presenteren en onze plannen voor de
trial zullen toelichten. Verder zal er een
begeleidende borrel zijn.
Naast de centra die reeds deelnemen aan de
cohortstudie van ICARE, hebben wij enkele extra
ziekenhuizen benaderd voor deelname aan de
trial, te weten het St Lucas Andreasziekenhuis en
het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.
Uiteraard ontvangt u een uitnodiging voor de
onderzoekersbijeenkomst wanneer wij deze
gepland hebben.

www.oncokompas.nl
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