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a multicentre cost-effectiveness study.

Geachte lezer,
Deze zevende nieuwsbrief van de EfFECTS-studie
draait om goed nieuws: de EfFECTS-studie is vol!
Op de volgende pagina geven we u graag een update
van het definitieve aantal inclusies per centrum, en
uitleg over het vervolg van de EfFECTS-studie.
Wij willen iedereen die aan deze geweldige en
supersnelle eindsprint in de patiëntinclusie heeft
meegewerkt, van harte bedanken voor hun inzet!

Mede namens het gehele onderzoeksteam,

Lisanne de Koster
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INCLUSIE PROEFPERSONEN
TOTAAL : 132
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Het staafdiagram hierboven geeft een

Vanaf heden gaan deze laatste patiënten

overzicht van het finale aantal geïncludeerde

beginnen aan hun één jaar studiegerelateerde

patiënten per deelnemend ziekenhuis.

follow-up. In de tussentijd zullen wij beginnen
met het verzamelen van de eerste data uit de

De laatste maanden is de inclusie zeer vlot

verschillende centra. Hierop zullen - voor zover

verlopen. In deze ware eindsprint zijn de

mogelijk - ook de eerste analyses worden

meeste nieuwe patiënten in het UMCG en

verricht. Over een jaar zullen ook de laatste

VUmc geïncludeerd. Het beoogde aantal van
132 deelnemende patiënten werd daardoor
enkele weken geleden behaald. Inmiddels zijn
de laatste patiënten succesvol gescreend en
hebben zij deze week ook de FDG-PET/CT scan
ondergaan.

data vrijkomen en kunnen we echt aan de slag!
In het komende jaar zullen bovendien ook de
laatste interim monitoring visits en de eerste
close-out monitoring visits gepland worden. De
hoofdonderzoekers van alle centra ontvangen
hierover later separaat bericht.
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Contact
Voor vragen over de studie of aan-/
afmelden voor de nieuwsbrief kunt u
contact opnemen met de uitvoerend
onderzoeker: drs. Lisanne de Koster.
T: 071 - 52 976 25
E: Lisanne.deKoster@radboudumc.nl
Deelnemende centra
AMC
St. Antoniusziekenhuis
Erasmusmc
Hagaziekenhuis
Isala
LUMC
Meander MC
Maastricht UMC
OLVG
Radboudumc (coördinerend)
Reinier de Graaf Gasthuis
Rijnstate
UMC Groningen
UMC Utrecht
VUmc
Voor het laatste nieuws, informatie voor
behandelaars en proefpersonen, en het
zakkaartje in PDF-formaat, zie:
www.effects-studie.nl
Financiëring
De EfFECTS-studie wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding.
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