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

Beste lezer,  
 

De beste wensen voor 2021!  

 

Dit is de derde nieuwsbrief van de COMBO studie en inmiddels zitten we in de 2e golf van 

de COVID-19 crisis met een strenge lock-down en avondklok.  

De laatste twee maanden van 2020 ben ik zelf werkzaam geweest op de COVID-19 

afdeling in het Radboudumc. Een bijzondere ervaring met name omdat het goed is om te 

zien dat artsen en verpleegkundigen uit het hele ziekenhuis zich ontzettend hard inzetten 

voor deze patiëntengroep. Een periode waarin hard werken samenging met een groot 

saamhorigheidsgevoel. 

 

Tot nu toe zijn er in deze COVID-19 periode 14 patiënten geïncludeerd. Op zich 

hoopgevend, echter deze inclusiesnelheid is onvoldoende om het beoogde aantal 

patiënten te halen, zeker omdat het nog niet duidelijk wanneer we op volle kracht kunnen 

gaan includeren. In het eerste kwartaal van 2021 is ons doel om meer centra te laten 

starten met includeren. Ook hopen we veel patiënten van jullie te kunnen includeren.  

 

Het vaccin geeft hoop en biedt kansen voor 2021. Succes met includeren!  

 

Mede namens het COMBO onderzoeksteam,  

 

Rosalie Koot 

 

INHOUD 

Laag-risico patiënten 

Hoe nu verder? 

Inclusie deelnemende ziekenhuizen  
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OPERATIE LAAG-RISICO PATIENTEN 
In het Radboudumc merken we dat er met name weinig 
laag-risico patiënten geïncludeerd kunnen worden. Het 
zijn vooral patiënten met uitgebreide tumoren of een 
Bethesda 4. Bij rondvragen in de deelnemende centra 
lijkt dit niet alleen binnen het Radboudumc te spelen 
maar is dit een landelijk gegeven. Het is ons vooralsnog 
niet duidelijk waar dit door komt. Mogelijk toch een 
gevolg van de COVID-19 pandemie?  

 
HOE NU VERDER? 
Momenteel is de studie open voor inclusie in zeven 

centra.  

 

Bij de overige zes ziekenhuizen loopt de lokale 
goedkeuring of moeten artsen nog worden getraind. 
 
Op dit moment zijn er zoals eerder genoemd reeds 
veertien patiënten geïncludeerd, 2 uit het Catharina 
ziekenhuis, 2 uit het CWZ, 2 uit het MUMC, 1 uit het 
AVL en 7 uit het Radboudumc. 
 

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. 

 
 

INCLUSIE DEELNEMENDE 
ZIEKENHUIZEN 
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Deelnemende centra

Geïncludeerde patiënten

 

 

COLOFON 

 

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 

 

Voor het laatste nieuws, informatie voor 

behandelaars, studiedeelnemers en het zakkaartje in 

pdf-formaat, zie: www.combostudie.nl 

 

Financiering 

De COMBO studie wordt gefinancierd door KWF 

Kankerbestrijding. 
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