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Voortgang
November vorig jaar is de inclusie van de studie afgerond. Dat betekent dat er
vanaf dat moment geen nieuwe patiënten meer toegevoegd werden in de
studie.
Zoals u weet vullen alle patiënten regelmatig een vragenlijst in over allerlei
verschillende onderwerpen. Momenteel hebben vrijwel alle patiënten het eerste
jaar van deelname doorlopen en de bijpassende vragenlijsten ingevuld.
Wij hebben een begin gemaakt met het analyseren van de resultaten van dit
eerste jaar van deelname en verwachten hierover binnenkort een artikel te
kunnen schrijven en publiceren.
Uw deelname is en blijft van cruciaal belang voor de studie en wij zijn u
ontzettend dankbaar voor de tijd en moeite die u erin steekt!

Even voorstellen: Juliën Vos
Per 16 september 2019 is Juliën Vos als nieuwe artsonderzoeker aangesloten bij de ICARE studie voor een periode
van in ieder geval 3 jaar.
Juliën Vos zal in deze periode de gegevens van de deelnemers
bijhouden en nieuwe beschikbare data analyseren. Voor
vragen omtrent de studie, kan contact worden opgenomen via
icarestude@amc.uva.nl of 06-10180700.

Proefschrift
Op 13 november om 12.00 staat de verdediging van het proefschrift ‘General practitioner
involvement in colorectal cancer survivorship care’ door Thijs Wieldraaijer gepland in de
Agnietenkapel te Amsterdam.
Het proefschrift presenteert verschillende onderzoeken die verricht zijn onder deelnemers
aan de ICARE studie, interviews met patiënten en huisartsen, naast enkele andere
onderzoeken.
De verdediging van het proefschrift is openbaar toegankelijk, dus mocht u hierin
geïnteresseerd zijn bent u van harte welkom. Als u het proefschrift digitaal zou willen
ontvangen, stuur ons dan even een mailtje, dan zullen wij u die toesturen.
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