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Focus on values to stimulate shared decisions in patients with thyroid cancer:
A multifaceted COMmunication BOoster (COMBO).

INHOUD
Meta-analyse geaccepteerd
Hoe nu verder?
Deelnemende ziekenhuizen
Beste lezer,
Dit is de tweede nieuwsbrief van de COMBO studie. Ondanks de COVID-19 crisis zijn er al
enkele successen geboekt. Ondanks dat is er in het Radboudumc ongelooflijk hard
gewerkt tijdens COVID-19, dus dat zal in jullie ziekenhuizen niet anders zijn geweest.
Al het onderzoek kwam stil te liggen. Maar nu, ongeveer zes maanden nadat de lock-down
in ging zie je dat er weer beweging komt in de poli bezoeken en dat operaties weer
worden gepland.
Bij ons thuis is ook het een en ander veranderd. Joep is geboren, een vrolijk en gezond
mannetje. Ik heb zelf dus weinig mee gekregen van hoe het er in het ziekenhuis aan toe
ging.
Tot nu toe zijn er zeven patiënten geïncludeerd. Ik hoop dat we vanaf nu ook weer in
andere deelnemende centra kunnen includeren.

Succes met includeren!
Mede namens het COMBO onderzoeksteam,
Rosalie Koot
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COLOFON

META-ANALYSE GEACCEPTEERD
Afgelopen maand hebben we te horen gekregen dat
onze meta-analyse ‘The impact of the extent of surgery
on the long-term outcomes of patients with low-risk
differentiated non-medullary thyroid cancer: a
systematic meta-analysis’ is geaccepteerd in Journal of
Clinical Medicine (JCM). Deze meta-analyse laat zien
dat er geen verschil is in uitkomst wat betreft
hemithyreoidectomie versus totale thyreoidectomie.
Des te meer wordt hiermee het belang van shared
decision making en dus ook van de COMBO studie bij
patienten met schildklierkanker bevestigd.
Wij zijn er blij mee!

HOE NU VERDER?
Momenteel is de studie open voor inclusie in zeven
centra. We gaan ervan uit dat vanaf nu de inclusie weer
kan worden gestart.
Bij de overige zes ziekenhuizen loopt de lokale
goedkeuring of moeten artsen nog worden getraind.
Op dit moment zijn er zoals eerder genoemd reeds
zeven patiënten geïncludeerd, 2 uit het Catharina
ziekenhuis, 1 uit het AVL en 4 uit het Radboudumc.

Onderzoeksteam
Dr. Peep Stalmeier (Radboudumc)
Dr. Romana Netea-Maier (Radboudumc)
Dr. Rosella Hermens (Radboudumc)
Dr. Nelleke Ottevanger (Radboudumc)
Drs. Rosalie Koot (Radboudumc)
Contact
Voor vragen over de studie of aan- / afmelden voor de
nieuwsbrief kunt u contact opnemen met de
uitvoerend onderzoeker: drs. Rosalie Koot,
Radboudumc, Geert Grooteplein Zuid 10, Nijmegen
T: 06-82525879
E: combostudie@radboudumc.nl
Deelnemende centra
Radboudumc (coördinerend)
Rijnstate ziekenhuis
CWZ
MUMC+
Catharina ziekenhuis
UMC Utrecht
NKI/AVL
Hagaziekenhuis
LUMC
Amsterdam UMC
UMCG
Groene hart ziekenhuis
Medisch spectrum Twente

Er is nog ruimte voor participatie in de studie. Mochten
er nog grote perifere centra zijn waarvan jullie denken
dat zij een aandeel kunnen en willen hebben in de
COMBO studie, dan horen wij dat uiteraard graag.

Voor het laatste nieuws, informatie voor
behandelaars, studiedeelnemers en het zakkaartje in
pdf-formaat, zie: www.combostudie.nl

UPDATE INCLUSIE PROEFPERSONEN

Financiering
De COMBO studie wordt gefinancierd door KWF
Kankerbestrijding.
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