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Beste lokale onderzoek,
De eerste nieuwsbrief van onze LIMERIC-study! Afgelopen januari zijn we officieel van start
gegaan met includeren. Dit begint zo langzamerhand steeds beter te verlopen. Inmiddels
zitten we op 8 geïncludeerde patiënten en 3 patiënten die aangemeld zijn voor inclusie en
waar we in afwachting zijn van advies van ons panel! In de praktijk loopt het ook erg goed met
het expertpanel, bij iedere casus tot nu binnen ongeveer een week een ‘uitslag’. Er is nog
steeds interesse voor deelname vanuit verschillende centra. Het is leuk en inspirerend om te
merken dat er vanuit heel Nederland zoveel interesse en enthousiasme is. Hieronder een
overzicht van de tot nu toe aangesloten centra, de centra waar we in afwachting zijn van lokale
goedkeuring en nog een paar centra waar we in de verkennende fase zitten.
Aangesloten centra:
-

UMC Utrecht

-

Isala kliniek, Zwolle

-

Diakonessenhuis, Utrecht

-

Gelre ziekenhuis, Apeldoorn

-

Deventer ziekenhuis, Deventer

-

Gelderse Vallei, Ede

-

Rivas, Gorinchem

In afwachting van lokale goedkeuring:
-

Jeroen Boschziekenhuis, Den Bosch

-

Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Tilburg

-

Bernhoven, Uden
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Geïnteresseerd:
-

Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

-

Haaglanden ziekenhuis, Den Haag

-

’t Groene Hart ziekenhuis, Gouda

Wij willen ook graag de ervaringen van de aanmeldingen van de inclusies tot nu toe met jullie
delen. De aanmelding bij Laura Leicher (l.w.leicher@isala.nl) gaat goed en wordt op tijd
gedaan. Het aanleveren van de foto’s voor de opinie van het expert panel verloopt soms wat
langzamer, omdat het niet bij iedereen duidelijk is wat en hoe. Daarom is er een format voor
een PowerPointpresentatie op onze site gezet (www.limeric.nl). Per slide is duidelijk vermeld
wat erop moet komen. We verwachten dat de aanmeldingen voor de indicatie ‘lastige’
benigne poliep, die endoscopisch niet te verwijderen is, zo soepeler en nog vlotter zal
verlopen.
We hebben gemerkt dat bij de eerste inclusies de vragenlijst ‘at baseline’ nog vergeten wordt,
de bedoeling is dat deze in het behandelend centrum wordt afgenomen door de MDL-arts of
chirurg, en deze dan samen met andere gegevens door lokale centrum in Castor worden
ingevoerd. De studiecoördinator, Laura Leicher, zal ongeveer drie maanden na de operatie
bellen met de patiënt om nogmaals dezelfde vragen telefonisch af te nemen. Daarom is het
van belang de datum van operatie en telefoonnummer van patiënt te mailen naar
l.w.leicher@isala.nl.
We hebben wat tips & tricks op een rijtje gezet:
-

Proefsluiting stapler na overleg tussen MDL-arts en chirurg
o Nadien inspectie MDL-arts of poliep volledig in stapler zat, dit kun je
endoscopisch goed beoordelen als chirurg de stapler weer voorzichtig opent.
Je ziet dan goed of de poliep volledig ingesloten was tijdens proefsluiting.
o Dit is vanzelfsprekend belangrijkste onderdeel van de procedure en daar moet
zo’n groot mogelijke kans op radicaliteit worden gehaald.
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-

Aangeven door MDL-arts tijdens procedure of de laparoscopisch geplaatste naald
(redelijk) centraal in de afwijking zit.
o Daar wordt immers tractie aan gegeven en dit is van belang voor het goed in
zijn geheel kunnen insluiten van de poliep in de stapler, vergroot de kans op
radicaliteit.

-

Door voor de sluiting van de stapler goed endoscopisch de lucht af te zuigen kan de
chirurg makkelijker de poliep volledig in de stapler krijgen.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang van onze studie en alle benodigde
documenten zijn te vinden op onze website, www.limeric.nl

Met vriendelijke groet,

Laura Leicher, Erik van Westreenen en Wouter de Vos
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