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Publicatie protocol in Trials
Afgelopen juni is het protocol voor de ICARE studie gepubliceerd in Trials: een mooi startschot
voor het ICARE studieteam en de gehele onderzoeksgroep!

Inclusie tussenstand RCT
Onderstaand ziet u het aantal geïncludeerde patiënten. Helaas blijft deze nog achter bij het
beoogde aantal inclusies. Wij passen daar waar nodig onze werkwijze aan en hopen met jullie
hulp binnenkort het aantal inclusies goed te verbeteren.

Tussenstand inclusies
totaal: N=20
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Verzoek aan chirurgen door huisartsen
Bij overname van de nazorg door de huisarts, verneemt deze graag als er afgeweken moet
worden van het reguliere follow-up schema, of als er bijzondere afspraken zijn met de patiënt.
Mogelijk kan dit in de ontslagbrief of in een polibrief worden vermeld?

Ervaringen deelnemers
Deelnemers aan de ICARE RCT zijn over het algemeen erg tevreden. Zowel over de reguliere
zorg als de nazorg door de huisarts wordt positief bericht:
“Als ik naar het ziekenhuis moet, dan moet het, maar als mijn huisarts hetzelfde kan doen als de
specialist dan is dat voor mij wel zo makkelijk.”
Dhr. van B. over nacontrole door zijn huisarts

Resultaten cohortstudie
Voorafgaand aan de RCT die momenteel loopt, hebben wij afgelopen jaar een cohortstudie
verricht. Hierin werden uiteindelijk 287 patiënten geïncludeerd die gedurende 6 maanden
vragenlijsten invulden. Met behulp van deze vragenlijsten krijgen wij een beeld van de
symptomen, klachten en zorgverbruik van patiënten die geopereerd zijn voor darmkanker. De
voorlopige resultaten hebben wij gepresenteerd op het Ca-PRI congres in Aarhus, Denemarken,
afgelopen mei. Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van de laatste gegevens en het
opschrijven van de resultaten in een artikel. We houden u op de hoogte!

Deelnemende centra – hoofdonderzoeker en contactpersonen
AMC - huisartsgeneeskunde

AMC - chirurgie

Prof. dr. H.C.P.M. van Weert, Dr. J. Wind
Drs. T. Wieldraaijer
S. de Graaf, onderzoekscoördinator
Prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg
GIOCA verpleegkundigen: E. Drenth, M. Janse

St Antonius Ziekenhuis

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

Flevoziekenhuis

Drs. A.W.H. van de Ven, chirurg
Coloncare: M. Richards, I. van der Veeken, C. Esveld
Drs. S.C. Donkervoort, chirurg
Oncologisch vpk: B. Swarte, M. van Nes, M. Mok, G. Molly

OLVG
St Lucas Andreas Ziekenhuis

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

Tergooiziekenhuizen

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

Vlietland Ziekenhuis

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

Westfriesgasthuis

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

Contact
Algemeen
Jan Wind, projectleider
Thijs Wieldraaijer, promovendus

www.icarestudie.nl

icarestudie@amc.uva.nl
j.wind@amc.uva.nl
t.wieldraaijer@amc.uva.nl

(06)10180700

