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L.S. 

Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen binnen de SONIA-studie 

(BOOG 2017-03). 

 

 

NIEUWS: 

o Na goedkeuring van het amendement op 16 februari zijn nu de PIF versie 4, het Protocol 

Signature Sheet versie 1.3, en de protocollen naar alle centra verstuurd.  

o Er worden twee ‘side studies’ opgestart: 1) farmacokinetiek/-dynamiek/ -genetica; en 2) 

‘liquid biopsies’. Hiervoor is extra bloedonderzoek nodig, dit is zoveel mogelijk gecombineerd 

met bestaande bloedafname momenten. Er is één extra bloedafnamemoment opgenomen in 

het nieuwe protocol, namelijk op cyclus 1, dag 15 van de endocriene monotherapie (dus voor 

strategie A in tweede-lijn en voor strategie B in eerste-lijn). 

o De CTA’s waarin ook deze side studies worden vermeld zullen binnenkort naar alle centra 

verstuurd worden 

 

o De openstelling van de studie in de verschillende ziekenhuizen gaat gestaag door. Op dit 

moment is de SONIA-studie open voor inclusie in 37 centra. Het aantal geïncludeerde 

patiënten bedraagt 42. Het doel is om in alle 75 centra de SONIA-studie in juni 2018 

opengesteld te hebben.  

Mochten er in uw ziekenhuis nog problemen of obstakels zijn waarmee wij kunnen helpen, 

dan horen we het graag. Centra waar de studie al open is en nog  geen patiënten hebben 

geïncludeerd, zullen benaderd worden om te evalueren of we ergens bij kunnen helpen.  

 

o De zakkaartjes en visitekaartjes waar verschillende centra om vroegen, staan klaar voor 

verzending. Mocht uw centrum ook zakkaartjes en visitekaartjes wensen te ontvangen, stuur 

dan een mail met het aantal en het adres waar de kaartjes naartoe verstuurd moeten 

worden naar c.vanzeijl@vumc.nl.  

 

o Kijk voor informatie ook op onze website: www.sonia-studie.nl. De website is ontworpen 

voor zowel zorgprofessionals als patiënten.  

 

o De taak van zorgcoördinator is tijdelijk overgenomen door Clementine van Zeijl in verband 

met het zwangerschapsverlof van Annemiek van Ommen. Zij zal deze taak in april nog 

vervullen. Voor de periode daarna zal Anna van der Voort, PhD-student in het NKI/AvL de 

zaken tijdelijk waarnemen. U ontvangt hierover nog nader bericht. 

 

 

Het SONIA-studieteam 
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INCLUSIE OVERZICHT (bijgewerkt t/m 9-4-2018) 

 Ziekenhuizen open voor inclusie (n=37)  

1 Admiraal de Ruyter ziekenhuis  

2 Alexander Monro ziekenhuis  

3 Amstelland Ziekenhuis  

4 Antoni van Leeuwenhoek   

5 Antonius ziekenhuis Sneek  

6 Deventer Ziekenhuis  

7 Diakonessenhuis  

8 Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis  

9 Erasmus Medisch Centrum  

10 Flevoziekenhuis  

11 Franciscus Gasthuis en Vlietland  

12 Gelre Ziekenhuizen  

13 Haaglanden Medisch Centrum  

14 Ikazia Ziekenhuis  

15 Jeroen Bosch Ziekenhuis  

16 LangeLand ziekenhuis  

17 Maasziekenhuis Pantein Boxmeer  

18 Meander Medisch Centrum  

19 Nij Smellinghe  

20 Rijnstate Ziekenhuis  

21 Reinier de Graaf   

22 Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis  

23 Rode Kruis Ziekenhuis  

24 Spaarne Gasthuis  

25 St. Anna Ziekenhuis  

26 St. Antonius Ziekenhuis  

27 Streekziekenhuis Koningin Beatrix  

28 Tergooi ziekenhuizen  

29 Tjongerschans  

30 Universitair Medisch Centrum Utrecht  

31 VieCuri Medisch Centrum  

32 VU Medisch Centrum  

33 Wilhelmina Ziekenhuis Assen   

34 ZGT Almelo/Hengelo  

35 Ziekenhuis Rivierenland  

36 Ziekenhuis St. Jansdal  

37 ZorgSaam Ziekenhuis  

 Aantal geïncludeerde patiënten 42 patiënten 
 

 

 

mailto:trialbureau@iknl.nl
mailto:a.nijhof@nki.nl
mailto:c.vanzeijl@vumc.nl
mailto:j.rademaker@boogstudycenter.nl


 Nieuwsbrief April 2018 

Contactgegevens:  
Monitoring, datamanagement (IKNL): trialbureau@iknl.nl 

Medisch inhoudelijke vragen (Annemiek van Ommen – Nijhof): a.nijhof@nki.nl; vanaf 10 maart: 
Clementine van Zeijl, c.vanzeijl@vumc.nl (020-4442298) 

Financiering, contracten (BOOG; Jeany Rademaker – Lakhai): j.rademaker@boogstudycenter.nl 

 

 

 

 

Ziekenhuizen in voorbereiding (n=5) 

Zaans Medisch Centrum 

MC Zuiderzee 

Maasstad Ziekenhuis 

Noordwest Ziekenhuisgroep 

Bravis Ziekenhuis 

 

 

TIJDLIJN 
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