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De RACE studie gaat richting de finish!
• In december 2015 is RACE gestart en de studie is nu vier jaar
onderweg.
• De RACE studie vergelijkt twee operatietechnieken voor het
verwijderen van de blaas bij blaaskanker: de open en de
robot-geassisteerde operatie.
• In het najaar 2020 wordt RACE afgerond en maken wij de
resultaten bekend.
• U heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze studie. In deze nieuwsbrief informeren wij u over
de stand van zaken en ontwikkelingen binnen RACE.
Welke ziekenhuizen doen mee?

Wie doet mee?
• In onderstaande figuren ziet u kenmerken
van de groep deelnemers die meedoet
met de RACE studie.
• Deze figuren zijn gebaseerd op 349
patiënten.
• Zoals u ziet doen meer mannen mee dan
vrouwen, dit komt doordat blaaskanker
vaker voorkomt bij mannen.
• De meeste deelnemers zijn 65 jaar of
ouder (67%).
• Ongeveer evenveel deelnemers hebben
de open (48%) en de robot-geassisteerde
operatie (52%) gehad.

Geslacht
21%

Leeftijd

Operatietechniek

33%

52%
79%

Man

Vrouw

48%

67%

≥65 jaar

<65 jaar

Open

Robot-geassisteerd

Nieuwsbrief RACE studie
December 2019

Pagina 2 van 2

Wij hopen de onderstaande mijlpalen in 2020 te realiseren

Voorbereiding voor
analyses: data wordt
opgeschoond (e.g.
inconsistenties
nagevraagd bij
deelnemende
ziekenhuizen) en
geconstrueerd
(e.g. BMI berekend uit
lengte/ gewicht).

Februari 2020:
alle patiënten
hebben de
laatste
vragenlijsten
voltooid.

Definitieve
statistische
analyses
worden
uitgevoerd.

Wetenschappelijk
artikelen met RACE
resultaten worden
ingediend bij
wetenschappelijke
tijdschriften.

Einde van de RACE
studie, in de vorm van
een eindverslag voor
onze subsidiegever
(ZonMw). De
bevindingen zullen via
een nieuwsbrief en de
patiëntenvereniging
kenbaar gemaakt
worden.

Meer informatie?
• Kijk op onze website (www.racestudie.nl) voor meer informatie en voor antwoorden op veelgestelde
vragen.
• Neem bij vragen contact op met het RACE studieteam: telefonisch (06 13 11 56 34) of per mail
(RACE@rijnstate.nl).
• U kunt ook uw vraag stellen aan de patiëntenvereniging via secretaris@blaasofnierkanker.nl.
Uw bijdrage is van grote waarde voor deze studie. Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor
hun inzet en hulp! Wij zullen u in het nieuwe jaar 2020 informeren over de resultaten.

Namens het gehele RACE
studieteam wensen wij u
fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

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

RACE wordt gefinancierd door:
Email: RACE@rijnstate.nl
Twitter: @RACEstudie

