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voor!
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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.

Stukken bij de METC & CCMO
Eind juni hebben wij
de herziene stukken
ingediend bij de
Medisch Ethische
Commissie (METC)
en de Centrale
Commissie
Mensgebonden
Onderzoek (CCMO).

We hopen op een positief
antwoord zodat we samen
zo snel mogelijk kunnen
beginnen met het
includeren van patiënten.
U wordt per e-mail door
ons op de hoogte
gehouden m.b.t. de
voortgang.

Geboorte Aurora
Woensdag 21 juni is Aurora Mufaro
geboren, dochter van onze PhDonderzoeker Elizabeth BerghuisMutubuki (Liz). Aurora, haar ouders
en zusje maken het goed.
‘Mufaro’ is Shona voor het
Nederlandse woord ‘geluk’. We
wensen Liz en haar gezin dan ook
een gelukkige tijd toe. Begin oktober
verwachten wij Liz weer terug van
haar zwangerschapsverlof.
Pagina 1

PLUS-Post

Nieuwsbrief 2, Juli 2017

Raymond Ostelo: We zijn er klaar voor!
“De ziekenhuizen en
neurochirurgen staan
allemaal in de
startblokken, dus na die
goedkeuring kunnen we
onmiddellijk beginnen”

Raymond Ostelo is een
van de promotoren
binnen de PLUS-studie
en wordt op de
werkvloer ook wel eens
‘Professor Power ‘
genoemd vanwege zijn
kennis en ervaring op
het gebied van
wetenschappelijk
onderzoek.

beantwoordde Raymond
twee vragen over de
totstandkoming van de
PLUS-studie en de start
van de inclusie.
Kun je nog een keer kort
vertellen hoe deze
studie tot stand
gekomen is?
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Deze studie is tot stand
gekomen in nauwe
samenwerking met de
praktijk, en m.n. Hans
van Helvoirt heeft daarin
een belangrijke rol
gespeeld. Hij heeft
eigenlijk de pilot studie
uitgevoerd waarop deze
grote, vergelijkende
studie is gebaseerd. De
Vlak na zijn terugkomst
resultaten van deze pilot
van een indrukwekkende studie lieten zien dat een
fietstocht door de
combinatietherapie van
Italiaanse Dolomieten,
MDT en injecties zeer

Contact
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Project groep

U kunt contact met ons opnemen
via:
e.n.berghuis-mutubuki@vu.nl

PLUS-studie op het internet
plus-studie.nl (binnenkort online)

PLUS-Post
succesvol zou kunnen
zijn. Daarop hebben we
een grote subsidie
aanvraag ingediend die
ZONMw heeft
gehonoreerd.
Dat klinkt veel belovend
voor hernia- patiënten!
Wanneer denk je dat de
inclusie kan starten?
Zoals vermeld in deze
nieuwsbrief zijn nu alle
stukken bij de
desbetreffende
autoriteiten ingediend.
Hopelijk krijgen we dan
groen licht in de 2e helft
van juli. De ziekenhuizen
en neurochirurgen staan
allemaal in de
startblokken, dus na die
goedkeuring kunnen we
onmiddellijk beginnen.

Sinds kort kunt u ons ook per fax bereiken op
dit nummer: 020 598 3505
Zodra de inclusie van patiënten begint, kunt u
naar dit nummer vertrouwelijk patiënteninformatie faxen.
Verder blijven we bereikbaar op:
plus.studie.FALW@vu.nl en kunt u binnenkort
meer info vinden op onze website: plus-studie.nl
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