Nieuwsbrief december 2020
Geachte collega’s,
Waarschijnlijk gaat 2020 de boeken in als het “corona-jaar”, maar toch willen we ook nog
even stilstaan bij enkele belangrijke momenten voor SONIA in het afgelopen jaar.
•
•
•
•
•

In 2020 zijn er tot nu toe 221 patiënten geïncludeerd en ook al was de inclusie op het
hoogtepunt van de coronacrisis mager, de studie is steeds open gebleven!
Verschillende nieuwe data over CDK4/6-remmers zagen het levenslicht in 2020, maar
de onderzoeksvraag van SONIA is onverminderd actueel!
De interim analyse is naar tevredenheid verricht en de DSMB gaf een unaniem
positief oordeel over voortzetting van de studie!
We hebben u kunnen bijpraten door middel van 2 ‘webinars’, waarmee we in totaal
zo’n 100 betrokkenen uit nagenoeg alle deelnemende ziekenhuizen hebben bereikt!
Recent is er vanuit ZonMw opnieuw aandacht geschonken aan het succes van de
SONIA-studie: lees hier een interview met Gabe Sonke over SONIA of kijk het
ZonMw-themawebinar ‘Inclusie voorop!’, waarin het SONIA-team ervaringen deelt,
terug via deze link.

Still to come
• We zijn er bijna, maar nog niet helemaal… Inmiddels is ruim 80% van de benodigde
patiënten geïncludeerd. De verwachting is dat we de inclusie in het 2e kwartaal van
2021 kunnen afronden. Voor de laatste 200 patiënten komt er een barometer op
onze website www.sonia-studie.nl zodat u min of meer non-stop kunt bijhouden hoe
het ervoor staat. Keep up the good work!
Graag willen we iedereen nog eens hartelijk danken voor alle inspanningen voor de studie in
het afgelopen jaar.
We wensen u alvast rustige en gezonde feestdagen en een goed uiteinde, hopelijk is er
tussen alle drukte door nog tijd om een beetje bij te komen en kunnen we er in 2021 weer
met frisse moed tegenaan!

Met vriendelijke groeten,
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