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Projectgroep MINT studie

VU / EMGO – Amsterdam

Patiënten inclusie per studie

Prof. Dr. M. v. Tulder

Er zijn op dit moment meer dan 6200 uitnodigingen voor deelname verstuurd. Er hebben
2818 patiënten toestemming voor deelname gegeven, waarvan er 546 patiënten in één
van de RCTs deelnemen. Voor de zomer zijn in de Facet-RCT en de SI-RCT de benodigde
aantallen patiënten ingesloten en zijn deze studies afgerond. Een topprestatie van alle
klinieken, therapeuten en patiënten! In de combinatiegroep RCT zijn nog 14 patiënten
nodig. Deze studie hopen we binnenkort af te ronden. In de grafiek hieronder zijn de
inclusie aantallen per RCT weergegeven.
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Laatste loodjes Combinatie-RCT
Na het feest van het afronden van de Facet- en SI- RCT, vragen we nu dus jullie volle
aandacht voor het afronden van de Combinatie-RCT. Nog 14 patiënten en dan kan ook
de laatste RCT met het benodigde aantal patiënten afgerond worden.

Toekomst inclusie observationele studie
In de observationele studie zijn op dit moment 2148 patiënten ingestroomd. Na het
afronden van de RCT kunnen patiënten in deze studie nog geïncludeerd worden. De
observationele studie is een eenmalige kans om bij een grote groep patiënten met
chronische mechanische lage rugklachten, alle diagnostische en- behandeldata te
verzamelen. Informed consents, zorgvuldige dataverzameling en follow-up is dus ook bij
deze patiënten van belang. We rekenen op jullie inzet, waarvoor dank!
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