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RACE is van start!
Per 1 december 2015 is de RACE studie van start gegaan! Het hoofddoel
van RACE (RAdicale Cystectomie Evaluatie) is om de (kosten-) effectiviteit
van robot geassisteerde radicale cystectomie (RARC) te vergelijken met die
van open radicale cystectomie (ORC) bij patiënten met blaaskanker.
Kortom, welke operatie methode levert de meeste baten voor de patiënt
op? En wegen de bijbehorende kosten hiertegen op?

Radboudumc en het Rijnstate voeren in samenwerking de RACE studie uit. In juni 2015 is de subsidie voor de RACE
studie door ZonMw gehonoreerd, zodat we per 1 december 2015 van start konden gaan. Met deze eerste nieuwsbrief
willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken en ontwikkelingen binnen RACE waaraan u een significante
bijdrage levert.

Het RACE team
Charlotte Michels, MSc
PhD kandidaat, de RACE
studie is onderdeel van haar
promotieonderzoek.

Drs. Carl Wijburg
Uroloog Rijnstate, onderzoeker
en projectleider van de RACE
studie.

Het RACE team is multidisciplinair samengesteld met experts uit het Radboudumc, Rijnstate, Jeroen Bosch ziekenhuis
en vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Leven met Blaas- of Nierkanker (Lisa Bracht, voorzitter, en Sip
Helder). Vanuit het Radboudumc zijn prof. dr. Maroeska Rovers, prof. dr. Fred Witjes, dr. Janneke Grutters en dr.
Hilly Calsbeek betrokken en vanuit het Jeroen Bosch ziekenhuis uroloog drs. Jorg Oddens.

Kick-off meeting
Op 14 december 2015 vond de kick-off meeting in het Rijnstate te Arnhem plaats. Hartelijk dank voor uw inbreng op
deze avond! Naar aanleiding van de verschillende presentaties ontstond snel een interactieve setting waarbij
verschillende aandachtspunten en suggesties zijn besproken. Goed dat actief wordt meegedacht door experts!
De gevoerde discussie heeft interessante aandachtspunten opgeleverd. Met name de exclusie criteria en praktische
aanpak van de RACE studie kregen tijdens de bijeenkomst de aandacht. De exclusie criteria zullen nader overwogen
worden. Daarnaast zullen ook de benodigde klinische gegevens worden afgestemd op al bestaande registraties, om de
registratielast zo minimaal mogelijk te houden voor u. We streven er naar een zo praktisch en toegankelijk mogelijk
data management systeem te ontwikkelen, wat minimaal belastend is voor u in de praktijk.

Mede dankzij de goede opkomst en actieve deelname van experts tijdens de meeting, hebben wij een concreet beeld
gekregen van ideeën die bij u spelen. Dit zal mee worden genomen in de verdere opzet van de studie.
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Vervolg stappen
•

RACE studie zal worden uitgevoerd in meer dan 20 medische centra in Nederland. Nu zaak om ook goedkeuring te
krijgen van alle lokale haalbaarheid commissies!
Staat uw centrum er nog niet bij en overweegt u wel deelname aan de studie? Neem dan snel contact met ons op
via email of telefoon.

•

Graag nemen wij contact op met dedicated research nurses. Is er op uw afdeling een research nurse aanwezig?

•

Charlotte Michels zal spoedig een bezoek brengen aan uw centrum om de details en uitvoeringsprotocol met de
uroloog en research nurse te bespreken. Zodra het uitvoeringsprotocol definitief is zullen wij u hierover
informeren.

De beste wensen voor het nieuwe jaar!
Wij hopen om samen met u een gezond en gelukkig 2016 tegemoet te gaan. Inclusief een prettige en goede RACE
samenwerking!
Blijf ook op de hoogte van de studievoortgang in 2016 en kijk voor meer informatie op www.racestudie.nl. Volg ons
ook via Twitter op @RACEstudie!

De RACE studie wordt gefinancierd door
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