
 

  

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2013  

Deze nieuwsbrief is bestemd voor anesthesiologen, therapeuten, patiënten, onderzoekers 

en alle andere geïnteresseerden in de MinT studie.  

In deze nieuwsbrief: 

 VOORTGANG ONDERZOEK  

 COMPLIMENTEN EXTRA INSPANNINGEN DEELNEMENDE CENTRA  

 DISCUS STUDIE VERVALT 

 WIJZIGING ZORGVERZEKERINGSWET 

 

Voortgang onderzoek 
Er zijn op dit moment 1300 psychologische vragenlijsten en uitnodigingen voor 

deelname aan de MinT studie verstuurd. Er hebben 442 patiënten informed 

consent gegeven (en doen dus mee aan de studie), waarvan er 173 patiënten in 

een van de RCTs deelnemen. 

Helaas zijn er nog geen patiënten ingestroomd in de discus studie. De SI-, Facet- 

en combinatie-groep lopen gelijk op. 

 

Er zijn 16 deelnemende MinT klinieken, te vinden op de MinT website. 
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Complimenten extra inspanningen deelnemende centra 
Sinds september hebben we een enorme impuls gezien in het aantal geïncludeerde 
patiënten (met name in de RCTs). Via deze weg willen we namens de MinT projectgroep 
onze complimenten uitspreken voor de geleverde extra inspanningen van alle deelnemende 
centra!  

We zijn er nog niet, maar als we deze lijn vasthouden kunnen we alle benodigde 
patiënten includeren in een van de RCTs of in de observationele studie. Beide studies zijn 
van belang. 

Ook willen we de niet-deelnemende centra bedanken voor het verwijzen van hun 
patiënten naar de deelnemende centra. 
 

Discus Studie vervalt 
Sinds de start van de MinT studie tot oktober 2013 is er nog geen patiënt geïncludeerd in de 

geïsoleerde Discusgroep RCT. Dat heeft bij de MinT projectgroep tot de volgende 

vraagstukken geleid: 

- Gezien het feit dat er 0 patiënten ingestroomd zijn in de discusgroep, rijst de vraag 

of er wel gesproken kan worden over de diagnose “geïsoleerde discuspijn”. 

- In een concurrerende studie, de methyleenblauw studie, loopt de inclusie van  

‘discuspatiënten’ ook niet vlot. 

- Verwacht wordt dat deze RCT zich niet zal vullen met de verwachte 204 patiënten, 

daarin schuilt de vraag of het nog ethisch is patiënten hierin te gaan includeren als 

redelijkerwijs verwacht mag worden dat we door inclusieproblematiek geen 

antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag. 
 

De MinT projectgroep is daarom van mening dat de inclusie van patiënten in de geïsoleerde 

Discus RCT wordt stopgezet. De discus RCT komt dus te vervallen. Wat gaat er gebeuren met 

verwachte patiënten met discusproblematiek? 

- Patiënten met verwachte discusproblematiek als onderdeel van een mengbeeld 

kunnen geïncludeerd worden in de combinatiegroep RCT. 

- Geïsoleerde discuspatiënten kunnen geïncludeerd worden in de observationele 

studie.  

 

Wijziging zorgverzekeringswet 
Zoals de meesten ondertussen ter oren is gekomen, heeft het Ministerie van VWS besloten 

dat per januari 2014 de behandelingen, zoals onderzocht in de MinT studie alleen nog maar 

vergoed worden bij patiënten die deelnemen aan het onderzoek in de verschillende MinT 

centra. In een eerdere reactie heeft prof. dr. Frank Huygen het standpunt van de MinT 

projectgroep uiteengezet. 
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