LedRad-studie nieuwsbrief nr. 6: Mei 2020
Beste allemaal,
Hierbij de zesde LedRad-studie nieuwsbrief om weer een update van de studie te geven. We
leven nu in een bijna onwerkelijke periode. Het (inter)nationale nieuws wordt gedomineerd
door COVID-19. Scholen zijn nu nog dicht (maar gaan volgende week gedeeltelijk weer
open), we moeten 1.5 meter afstand houden en bij voorkeur zoveel mogelijk thuisblijven. In
deze nieuwsbrief belichten we de huidige stand van de studie en één van de onderzoekers
binnen de studie.
We hopen dat iedereen gezond door deze periode komt en we wensen iedereen veel sterkte
deze tijd.
Stand van zaken: patiënten
Alle patiënten hebben de behandeling binnen de studie afgerond.
Dertien patiënten hebben de 18 maanden controle gehad en zijn gedeblindeerd. Van de
zeven mensen die met sham radiotherapie (placebo) waren behandeld is een deel
begonnen met radiotherapie. De patiënten uit de placebogroep die na deblindering
bestraald worden, worden wederom gevolgd als zij daar toestemming voor geven.
De laatste 18 maanden controles in de studie staan gepland voor eind juli danwel begin
augustus 2021.
Stand van zaken: COVID-19 en follow-up
Door de COVID-19 pandemie is het voor iedereen een
uitdaging om zijn/haar goed werk goed te doen. Toch
proberen we de geplande meetmomenten zoveel mogelijk
aan te houden en door te laten gaan, uiteraard met
inachtneming van de huidige maatregelen. Een studie als
deze zal maar één keer uitgevoerd kunnen worden en de
resultaten van de studie zullen niet alleen nationaal, maar
hoogstwaarschijnlijk ook internationaal invloed hebben.
Stand van zaken: ZonMW-subsidie
Van ZonMW (de subsidieverstrekker) hebben we een budget neutrale verlenging gekregen.
Dit betekent dat we extra tijd krijgen om de studie af te ronden. Concreet voor de studie
houdt dit in dat we het onderzoek en de rapportage uiterlijk op 1 december 2021 moeten
hebben afgerond.
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Belicht: Henk Groen
In elke nieuwsbrief belichten we iemand die betrokken is bij de LedRad-studie. We hebben
de promovenda en datamanager van de studie gehad, een researchverpleegkundige uit
Eindhoven, een laborant van de Radiotherapiegroep uit Arnhem, een radiotherapeut-oncoloog
uit Amsterdam en nu een epidemioloog uit het UMCG die betrokken is bij de studie dr Henk
Groen.
Hoe lang werk je in het UMCG en in welke functie? Sinds 1999 werk ik in het UMCG en
ik heb in dit ziekenhuis op verschillende afdelingen gewerkt. Momenteel werk ik als
epidemioloog binnen de unit 'Patient-centered HTA' van de afdeling Epidemiologie.
HTA staat voor 'Health Technology Assessment' wat vrij vertaald in het Nederlands staat
voor 'doelmatigheidsonderzoek'. Dit is onderzoek naar kosteneffectiviteit van
interventies waarin ik veel ervaring heb. Ik houd me met name bezig met onderzoek
rondom zwangerschap, geboorte en fertiliteit.
Waarom is het leuk om in het UMCG te werken? De grote verscheidenheid
aan onderzoek waarmee ik in aanraking kom. Ik ben van oorsprong arts en
heb een brede belangstelling voor ziekte en gezondheid. Daarnaast is het
leuk om met allerlei verschillende mensen samen te werken. Voordat ik
gevraagd werd voor de LedRad-studie had ik nog nooit van de ziekte van
Ledderhose gehoord; zo leer ik steeds weer nieuwe dingen.
Wat is je rol in de LedRad-studie? In de LedRad-studie ben ik verantwoordelijk voor de
analyse van de kosteneffectiviteit. Hiervoor verzamelen we gegevens over de kosten die
gepaard gaan met de behandeling en deze vergelijken we met de uitkomsten van de
behandeling. Ik vertaal de resultaten van de kostenvragenlijsten naar kosten en deze
worden bij elkaar opgeteld en vergeleken voor de beide groepen in de studie. De
verhouding tussen kosten en gezondheidswinst bepaalt de doelmatigheid van de
behandeling.
Waarom is de economische evaluatie en de budget impact analyse zo belangrijk in deze
studie? Bij de LedRad-studie is de economische evaluatie van speciaal belang omdat het
kan helpen om de behandeling opgenomen te krijgen in het verstrekkingenpakket. Als
we kunnen laten zien wat de behandeling oplevert en hoe zich dat verhoudt tot de kosten
kan dit leiden tot vergoeding van de behandeling.
Wat is een leuk feitje over je? Ik houd van klussen in mijn vrije tijd. Bij voorbeeld aan
mijn mountainbikes, die ik zelf in elkaar gezet heb. Mijn droom is om zelf een busje om
te bouwen tot een camper.
Overig
Mochten jullie zaken missen in de nieuwsbrief, aanvullingen hebben, of wil je zelf graag
belicht worden, dan horen we het graag.
Contactinformatie
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief of andere
zaken, laat het ons weten via a.de.haan01@umcg.nl of via 050 361 0473.

