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Beste lokale onderzoekers en geïnteresseerden,
Inmiddels zijn we ruim 10 maanden bezig met includeren van patiënten voor onze LIMERIC.
Het aantal inclusies begint binnen te druppelen. In totaal hebben we nu 33 inclusies, voor
onze studie hebben we er 115 nodig. Nog 82 te gaan! In het staafdiagram zien we de inclusies
per centrum tot november 2017.

Momenteel zijn er 10 centra officieel aangemeld en lokaal goedgekeurd. Van het elfde
centrum wachten we nog op definitieve goedkeuring en groen licht!
Deelnemende centra:
-

UMC Utrecht

-

Isala kliniek, Zwolle

-

Diakonessenhuis, Utrecht

-

Gelre ziekenhuis, Apeldoorn
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-

Deventer ziekenhuis, Deventer

-

Gelderse Vallei, Ede

-

Rivas, Gorinchem

-

Jeroen Boschziekenhuis (JBZ), Den Bosch

-

Bernhoven, Uden

-

Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Tilburg

In afwachting van lokale goedkeuring:
-

Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

Voor de inclusies met de indicatie irradiacaal T1 CRC met laag risico kenmerken is het van
belang dat er een PA-revisie gedaan wordt in het UMC Utrecht. De lokale MDL-arts of chirurg
vraagt aan de lokale patholoog om het betreffende preparaat aan te bieden voor revisie aan
het UMC Utrecht. Dit mag gericht worden aan dr. M. Laclé, patholoog UMC Utrecht, onder
vermelding van de naam van aanvragende lokale arts en in het kader van de LIMERIC. Dit is
van belang omdat er dan ook een officieel verslag van de revisie naar het lokale ziekenhuis
gestuurd wordt en de privacy van de patiënt gewaarborgd is. De PA-revisie verloopt dus niet
via de studiecoördinator (Laura Leicher). Uiteraard is het wel van belang om patiënt bij haar
aan te melden, om het telefoonnummer en operatiedatum door te geven voor de telefonische
follow up bij 3 maanden.
Inmiddels heb ik als studiecoördinator ook de eerste patiënten 3 maanden postoperatief
telefonisch gesproken voor het afnemen van de vragenlijst en hen te vragen naar hun
ervaringen. De ervaringen van patiënten zijn erg positief, weinig pijn postoperatief en snel
kunnen hervatten van dagelijkse bezigheden en werkzaamheden. Ik merk dat patiënten goed
zijn voorgelicht, als ik bel weten ze meteen waarom en vinden het geen probleem om even
een paar minuutjes mee te werken.
Op www.limeric.nl hebben we een korte PowerPointpresentatie geplaatst met een beknopte
handleiding voor het invoeren van data in Castor. Castor is onze web-based database. Nu het
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aantal inclusies binnendruppelt is het voor ieder centrum ook van belang om de data in te
voeren in Castor. Mocht het niet lukken of account aanmaken gaat niet mail dan even naar
l.w.leicher@isala.nl. Dan kunnen we het oplossen en zorgen dat alle data zo vlot en compleet
mogelijk in Castor kan worden ingevoerd!
Centra die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan onze LIMERIC zijn nog steeds van harte
welkom! Jullie kunnen een mail sturen naar Laura Leicher (l.w.leicher@isala.nl).
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
Contactgegevens:
l.w.leicher@isala.nl
h.l.van.westreenen@isala.nl
www.limeric.nl

