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Namens het SONIA-studieteam allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
Graag informeren wij u in deze eerste nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen binnen de SONIA-
studie (BOOG 2017-03). 
 
Nog even kort: de SONIA-studie is bedoeld voor vrouwen met hormoongevoelig, gevorderd 
mammacarcinoom die gaan starten met palliatieve hormonale behandeling. In onze studie willen we 
antwoord krijgen op de vraag wanneer CDK4/6-remmers het beste kunnen worden toegevoegd aan 
hormonale therapie.  
 
NIEUWS 
o In november 2017 is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een positief besluit genomen over 

cofinanciering van de SONIA-studie. Hiermee is de basisfinanciering voor de studie rond! Er 
wordt momenteel nog hard gewerkt aan financiering voor de verschillende ‘side studies’. 

 
o In het aanstaande amendement van het studieprotocol zal het mogelijk zijn om te kiezen voor 

ribociclib als CDK4/6-remmer. Dit geldt overigens alleen voor vrouwen die gerandomiseerd 
worden voor gebruik van CDK4/6-remming in de eerste lijn. 

 
o Op 23 november 2017 is de eerste SONIA-patiënte 

gerandomiseerd. Onze felicitaties met het behalen 
van deze mijlpaal gaan naar het team van het 
Deventer Ziekenhuis! Van links naar rechts  op de 
foto staan Erika ten Berge, Alex Imholz, Marianne 
Papa en Eliane Veurink. 

 
 
 
 
 
 

 
o Op dit moment is de SONIA-studie  in veertien ziekenhuizen geopend en er zijn initiaties 

gepland in nog eens twee ziekenhuizen (bijgevoegd vindt u de tijdlijn en een overzicht van de 
inclusies tot op heden).  
Heeft u een patiënt die in aanmerking komt voor de SONIA-studie, maar loopt de studie nog 
niet in uw ziekenhuis? U kunt dan verwijzen naar een centrum waar de studie al geopend is; in 
dat geval is het van belang dat hormonale behandeling niet alvast gestart wordt.  

 
o Openstelling van de SONIA-studie in veertien centra is een fantastische start en om alle targets 

te halen is het belangrijk om deze positieve lijn voort te zetten. Als wij verder kunnen bijdragen 
aan een vlotte openstelling in uw centrum, dan horen we dat graag.  
 

 
Het SONIA-studieteam 
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TIJDLIJN 

 

 

 

 

 

INCLUSIE OVERZICHT  

Ziekenhuizen open voor inclusie (n = 14) Aantal geïncludeerde patiënten 

Deventer Ziekenhuis 1 
Erasmus MC 1 

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis Tilburg  

Flevoziekenhuis  

Gelre Ziekenhuizen  

Maasziekenhuis Pantein Boxmeer  

Ziekenhuis Nij Smellinghe  
NKI-AVL 4 

Ziekenhuis St Jansdal  

Tjongerschans  

VieCuri  

VUmc  

Wilhelmina Ziekenhuis Assen   
ZGT Almelo  

Totaal 6 

 
 

 

Ziekenhuizen in voorbereiding (n = 3) 

Maasstad Ziekenhuis 

St. Anna Ziekenhuis 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
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