
 

 

  

Hans van Helvoirt,  MDT-consulent bij de 

Rugpoli, heeft in September de de ‘Extension 

award 2017’ gekregen voor twee 

transforaminale mdt-studies, zoals de PLUS-

studie. 

Elk jaar rijkt het ‘MCKenzie Institute 

Internationale’ die award uit voor het meest 

aansprekende onderzoek of aan iemand binnen 

het instituut die in het oog sprong vanwege 

verdienste.  

 

Gefeliciteerd  

Hans! 

 

Grote waardering voor MDT-onderzoek 

IN DIT NUMMER: 

We kunnen beginnen! 
Lukt het u om het merendeel van onderstaande vragen te 

beantwoorden? Dan ben u ook zeker klaar om te beginnen! 

 Waar staat ‘PLUS’ uit PLUS-studie voor? 

 Deelnemende patiënten worden gerandomiseerd naar 

2 groepen. Welke 2 groepen zijn dit? 

 Waaruit bestaat de rol van de neurochirurgen in de 

PLUS-studie? 

 Waar wordt de combinatietherapie uitgevoerd? 

 Kunnen patiënten zonder MRI scan waarmee de hernia 

verklaard wordt, mee doen met de PLUS-studie? 

 Patiënt X is 18 jaar, heeft last van uitstralende pijn in 

het been en het cauda equina syndroom. Kan patiënt X 

mee doen met de PLUS-studie? 

 We kunnen beginnen 

 

 

 Grote waardering 

voor MDT-onderzoek 

 

 

 She’s back 

 

 

 Website online 

  

                Nieuwsbrief 3, Oktober 2017 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om alle betrokkenen bij de Preventing LUmbar disc Surgery- 

(PLUS) studie op de hoogte te houden van de stand van zaken. 

We hebben ‘hem’ 

als achtergrond 

van ons 

bureaublad, in A0-

formaat aan onze 

werkkamer 

muren, gedrukt 

op wc-papier en 

we praten over 

niks anders meer: 

Het positieve 

oordeel van de 

METC is binnen!!!! 
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Project groep 

   

Elizabeth Berghuis-Mutubuki MSc. 

Hanneke van Dongen Dr. 

Raymond Ostelo Prof. Dr. 

Maurits Tulder Prof. Dr. 

Heleen Kuiper MSc. 

Carmen Vleggeert-Lankamp Dr. 

Hanneke Klopper Dr. 

Hans van Helvoirt Drs. 

Erik Wachter 

Frank Huygen Prof. Dr. 

L. Voogt Drs. 

 

 

Contact  

 

U kunt contact met ons opnemen 

via:   

e.n.berghuis-mutubuki@vu.nl 

 

 

PLUS-studie op het internet 

 

plus-studie.nl  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

She’s back 

Dit is de link: plus-studie.nl 

Op deze website vindt u studie gerela- 

teerde informatie voor professionals en  

patiënten, de teamleden van de studie  

en contactgegevens. 

Mocht u uw op onze foto missen en hem er toch 

nog op willen, dan kunt u een berichtje sturen  

naar plus.stud.FALW@vu.nl. 

Website online 

Nu Liz weer terug is, 

zit mijn tijd bij de 

PLUS-studie er helaas 

op. Bedankt voor de 

fijne samenwerking en 

heel veel plezier en 

succes met dit 

belangrijke onderzoek! 

 

Groetjes, 

 

Heleen 
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Klaar om te beginnen 

 

Maandag 2 oktober is Liz, na 

haar zwangerschapsverlof, weer 

klaar om te beginnen. In week 41 

zal zij de participerende 

ziekenhuizen bezoeken met een 

stapel informatiepakketten en 

posters en natuurlijk komt ze 

graag even bijpraten.  

 

Veel plezier en succes Liz! 

 

 

.. en ze heeft niet stilgezeten in de 

tussentijd 

 

Naast de zorg voor haar 

pasgeboren dochter en de rest van 

het gezin heeft Liz zich ook met de 

PLUS-studie bezig gehouden. In 

september presenteerde zij het de 

design van de PLUS-studie op de 

International Back and Neck Pain 

Research forum is Oslo. 

 


