Nieuwsbrief december 2019
Geachte collega,
In deze laatste SONIA-nieuwsbrief van 2019 blikken we graag met u terug op het afgelopen jaar én
kijken we vast vooruit naar 2020.
Wat heeft 2019 de SONIA-studie gebracht?
• We begonnen 2019 met 266 geïncludeerde patiënten en inmiddels staat de teller op 591.
Dat is gemiddeld 1 inclusie per dag!
• Alle 73 deelnemende ziekenhuizen, verspreid door heel Nederland, zijn geopend voor
inclusie!
• Alle CDK4/6-remmers zijn beschikbaar voor gebruik in eerste en tweede lijn in de SONIAstudie!
• We hebben twee nieuwe nevenstudies kunnen openen:
o SONIA EfFECT: onderzoek naar het effect van de studiebehandeling op het cognitief
functioneren.
o SONImage: onderzoek naar de voorspellende waarde van een FES-PET-scan vóór
start van de behandeling.
Vooruitblik naar 2020…
• De eerste SONIA interim-analyse wordt verwacht. Deze interim-analyse zal bekijken of
voldoende patiënten beide SONIA-behandellijnen doorlopen (NB: er wordt in deze interimanalyse dus niét gekeken naar effectiviteit van de behandelarmen).
• Als het lukt om de huidige inclusiesnelheid vol te houden, is de verwachting dat aan het eind
van 2020 >95% van de benodigde patiënten is geïncludeerd.
• Voor de studie is het van groot belang dat alle evaluatiescans volgens RECIST verslagen
worden en in de praktijk blijkt dat nog wel eens lastig. Mogen wij u vragen de RECISTverslaglegging op het lijstje van goede voornemens voor 2020 te zetten? Om u daarbij te
ondersteunen wordt er gewerkt aan een vast RECIST-format; zodra dit klaar is, zullen we dit
format naar alle deelnemende ziekenhuizen sturen.

Langs deze weg willen we graag nogmaals iedereen hartelijk danken voor de
geleverde inspanningen voor de SONIA-studie.
Daarnaast wenst het SONIA-studieteam u allen prettige feestdagen en alle goeds voor het
nieuwe jaar!
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