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Voortgang
Nieuwsbrief voor medewerkers en geïnteresseerden in de ICARE studie

Goed nieuws, de eerste resultaten van de studie zijn gepubliceerd! De 
weblinkjes naar de artikelen vindt u op de volgende pagina. De deelnemers die 
in het eerste jaar na operatie de nacontroles en nazorg via de huisarts ontvingen, 
rapporteerden een vergelijkbare kwaliteit van leven als deelnemers die de zorg 
via het ziekenhuis ontvingen. Nacontroles en nazorg via de huisarts zouden als 
alternatief op zorg in het ziekenhuis overwogen kunnen worden. Andere 
uitkomsten van de studie zullen hierin nog meer duidelijkheid bieden. Wij zijn 
momenteel druk bezig om deze uitkomsten op te schrijven.

Inmiddels hebben 163 deelnemers de follow-up van 5 jaar afgerond.

Dank!
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om uw ervaringen met de 
nacontroles en nazorg te delen. Wij hebben hierop veel positieve reacties 
gekregen. 26 deelnemers zijn geïnterviewd. Wij willen alle deelnemers nogmaals 
bedanken voor hun interesse en deelname aan de studie! 

icarestudie@amsterdamumc.nl                        (06)10180700

Dr. L.A.M. Duineveld
Op 8 oktober mocht collega Laura Duineveld haar 
proefschrift ‘Survivorship care for colon cancer 
patients; towards more involvement of the general 
practitioner’ verdedigen in de Oude Lutherse Kerk te 
Amsterdam. Het proefschrift is te bekijken via; 
https://books.ipskampprinting.nl/thesis/565291-
Duineveld/.

https://books.ipskampprinting.nl/thesis/565291-Duineveld/
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