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De RACE studie is inmiddels halverwege!
• In december 2015 is RACE gestart en inmiddels loopt de studie nu twee jaar.
• De RACE studie vergelijkt twee operatietechnieken voor het verwijderen van de
urineblaas bij blaaskanker: de open operatie en de robot-geassisteerde operatie.
• Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken en
ontwikkelingen binnen RACE waaraan u een belangrijke bijdrage levert.

Welke ziekenhuizen doen mee?

Wie doen er mee?
• Middels de onderstaande figuren willen we u laten
zien wie allemaal meedoen met de RACE studie.
• Deze figuren zijn gebaseerd op de eerste 200
deelnemers.
• Zoals u ziet doen meer mannen mee dan vrouwen,
dit komt doordat blaaskanker veelal voorkomt bij
mannen. De meeste deelnemers zijn 65 jaar of
ouder (68%).
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Toekomstige mijlpalen: wij hopen de onderstaande planning samen met u te realiseren.
Naar verwachting
280 participanten.

Dec’17

Mrt’18

Jun’18

Wetenschappelijk artikel over
de betrouwbaarheid van de
vragenlijsten zal verschijnen.
RACE Contactgegevens
Telefoonnummer: 06 13 11 56 34
Website: www.racestudie.nl

Wetenschappelijk artikelen met
RACE resultaten zullen verschijnen.

Naar verwachting
338 participanten.
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Einde van de studie in de vorm van een eindverslag voor onze
subsidiegever, ZonMw. De belangrijkste bevindingen zullen ook via
een nieuwsbrief en de patiëntenvereniging kenbaar gemaakt worden.
RACE wordt gefinancierd door:

Email adres: RACE@rijnstate.nl
Twitter: @RACEstudie
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Hoeveel patiënten doen mee?

Het RACE team stelt zich voor
• Het RACE studieteam is multidisciplinair
samengesteld met experts uit het Radboudumc
(Nijmegen), ziekenhuis Rijnstate (Arnhem), Jeroen
Bosch
ziekenhuis
('s-Hertogenbosch)
en
vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging
Leven met Blaas- of Nierkanker.
• Te allen tijde staan wij open voor opmerkingen,
vragen of suggesties van deelnemers.

Drs. C.J. Wijburg Prof. dr. M.M. Rovers Drs. C.T.J. Michels
PhD kandidaat,
Uroloog Rijnstate, Professor EvidenceCharlotte coördineert
onderzoeker RACE
based Surgery,
o.a. de dagelijkse
studie
Radboudumc
RACE uitvoering.

Prof. dr. J.A. Witjes
Professor Urologie,
Radboudumc

Dr. J.P.C Grutters
Dr. J.R. Oddens
Universitair
Uroloog Jeroen Bosch
hoofddocent, HTAZiekenhuis
expert, Radboudumc

Meer informatie of vragen?
• Kijk op onze website (www.racestudie.nl) voor
meer informatie en voor antwoorden op
veelgestelde vragen.
• Neem bij vragen contact op met het studieteam:
telefonisch (06 13 11 56 34) of per mail
(RACE@rijnstate.nl). U kunt ook uw vraag stellen
aan de patiëntenvereniging via
RACE@blaasofnierkanker.nl.
Uw bijdrage is van grote waarde voor dit
onderzoek. Wij willen alle deelnemers hartelijk
danken voor hun inzet!
Namens het gehele RACE studieteam wensen wij u
fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!

Mw. L. Bracht
Dhr. S. Helder
Voorzitter
Vertegenwoordiger
patiëntenvereniging patiëntenvereniging
Leven met blaas- of Leven met blaas- of
nierkanker
nierkanker

RACE Contactgegevens
Telefoonnummer: 06 13 11 56 34
Website: www.racestudie.nl

Dr. H. Calsbeek
Wetenschappelijk
onderzoeker, IQ
Healthcare,
Radboudumc
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