
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 
 
Anesthesiologen, therapeuten, patiënten, onderzoekers en alle andere geïnteresseerden in de MinT studie 
willen we via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek. Heeft u 
bekenden of collega’s die ook in deze nieuwsbrief geïnteresseerd kunnen zijn, stuur ‘m door! De MinT 
nieuwsbrief zal met regelmaat verspreid worden.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat is de MinT studie? 
De MinT studie is een onderzoek naar minimale interventionele procedures, ook wel 
pijnblokkades genoemd, bij patiënten met chronische lage rugklachten. In deze studie wordt 
vergeleken of het uitvoeren van een multidisciplinair pijnprogramma met pijnblokkade 
(kosten-)effectiever is dan een multidisciplinair pijnprogramma zonder pijnblokkade. Het 
onderzoek vindt plaats in 13 pijnklinieken in Nederland, waaraan ongeveer 800 patiënten 
zullen deelnemen. Meer informatie, laatste wijzigingen omtrent de protocollen voor de 
anesthesiologen en therapeuten is te vinden op onze website. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We zijn van start! 
De MinT studie is een feit! Aan het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein de eer om de eerste patiënten in de 
studie te verwelkomen. Ook vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden doen er al patiënten mee aan de 
studie. Het Rijnstate (Velp) en het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft) hebben de eerste patiënten 
uitgenodigd. De andere klinieken zullen hopelijk snel volgen zodra de laatste hobbels omtrent METC 
goedkeuringen en het regelen van de vergoedingen genomen zijn. 
 
Daarnaast is het eerste artikel over de MinT studie is gepubliceerd. In dit design artikel wordt het 
studieprotocol toegelicht. Het artikel is te vinden in BMC musculoskeletal disorders. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende nieuwsbrief zal in april 2013 verspreid worden. We gaan er vanuit dat er dan veel meer 
patiënten aan de studie zullen deelnemen. Hierbij hebben wij jullie hulp hard nodig! 
 
namens het gehele onderzoeksteam, 
Johan Juch & Esther Maas 

 
Heb jij informatie voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar info@mintstudie.nl 
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