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Geachte collega’s, 

 

Ondanks het opnieuw oplaaien 

van het corona-virus, zijn er in 

september 26 nieuwe patiënten 

geïncludeerd.  

 

Dat stemt ons hoopvol voor de 

laatste fase van de 

inclusieperiode; wij hopen van 

harte dat het in alle deelnemende 

ziekenhuizen lukt om gestaag 

door te includeren! 

In totaal zijn er nu 809 van de 

benodigde 1050 patiënten 

geïncludeerd.  

 

De afgelopen maanden hebben we 2x een webinar georganiseerd om u bij te praten en in totaal 

hebben we op die manier ongeveer 100 mensen bereikt uit nagenoeg alle deelnemende ziekenhuizen! 

Mocht u het gemist hebben: de dia’s zijn terug te vinden op de BOOG-website en via 

info@boogstudycenter.nl kunt u de opname van het webinar opvragen.  

 

Verschillende aandachtspunten kwamen al in de webinars naar voren, maar in deze nieuwsbrief vragen 

we vraag nog een keer uw aandacht voor het tijdig melden van het einde van een behandellijn. Voor 

het kwaliteit van leven-onderzoek zijn wij volledig afhankelijk van deze meldingen om tijdig de 

vragenlijsten te kunnen versturen. Met name in de vakantieperiode bleek nogal eens dat niet het hele 

studieteam op de hoogte was van deze gang van zaken, waardoor de melding te laat bij ons 

binnenkwam. Als u de precieze procedure even niet paraat hebt: een mail naar trialbureau@iknl.nl 

volstaat! 

 

Het recent goedgekeurde amendement waarin de frequentie voor lab en beeldvorming voor een 

geselecteerde groep patiënten mag worden versoepeld, is deze week geïmplementeerd. Een goed 

moment om voor alle deelnemende patiënten in uw ziekenhuis te checken of zij voor deze aangepaste 

follow-up in aanmerking komen! 

 

Eenieder veel sterkte gewenst met de (wellicht weer toenemende) corona-drukte en hartelijk dank 

voor alle moeite die er ondanks deze bijzondere situatie in SONIA gestoken wordt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het SONIA-studieteam 
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