NIEUWSBRIEF JUNI 2013
Deze nieuwsbrief is bestemd voor anesthesiologen, therapeuten, patiënten, onderzoekers
en alle andere geïnteresseerden in de MinT studie.

Voortgang van de MinT studie: lage inclusie

Projectgroep MINT studie

Op 20 juni waren er 517 psychologische vragenlijsten en uitnodigingen voor
deelname aan de MinT studie verstuurd. Er hebben 130 patiënten informed consent
gegeven (en doen dus mee aan de studie), waarvan er 50 patiënten in een van de
RCTs deelnemen. Duidelijk is dat de inclusie veel lager ligt dan gepland. Het succes
van de studie valt en staat bij deze inclusie. Er moet veel gebeuren om de instroom
van patiënten te verbeteren.
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Figuur 1: Instroom patiënten per maand in 2013

Elf van de dertien deelnemende klinieken zijn van start. Alleen het Albert
Schweitzer ziekenhuis en de Isala Klinieken moeten nog starten. Onderstaand zijn
de patiënten aantallen per kliniek te zien. Voornamelijk het Medisch Centrum
Leeuwarden en Rijnstate dragen bij aan de instroom van patiënten.
Een goede maat om activiteit per kliniek en het aanbod van patiënten per kliniek te
meten, is het aantal uitgezette psychologische vragenlijsten (samen met uitnodiging
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voor deelname aan de studie). In figuur 2 is een weergave te zien van de uitgezette
uitnodigingen; en het aantal ingestroomde patiënten per kliniek op 20 juni
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Figuur 2: Inclusies per kliniek op 20-06-2013

In een poging de inclusie te verbeteren zullen twee klinieken; het Havenziekenhuis
(Rotterdam) en het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) worden toegevoegd aan de
deelnemende klinieken.

CVZ: evaluatiemoment
In oktober hebben we een evaluatiemoment met CVZ. Tot die tijd hebben we nieuwe
targets (aantal inclusies per maand) moeten afspreken. Zij zullen ons blijven toetsen op de
haalbaarheid van het succesvol doorlopen van de studie. Deze targets zijn haalbaar, maar
we moeten nu wel goed doorpakken. De hulp van niet deelnemende klinieken is niet alleen
gewenst, deze is onmisbaar! Het aantal inclusies per maand moet omhoog.

Hoofdpunten afspraken anesthesiologendagen
30 en 31 mei waren de jaarlijkse anesthesiologendagen van de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie. Onderstaand kort de conclusies van de MinT bijeenkomst om de instroom
van patiënten in de studie te verbeteren:
1) Er moet meer samenwerking komen tussen de deelnemende en niet-deelnemende
klinieken.
2) De mogelijkheid tot het extra toevoegen van klinieken moet worden onderzocht.
3) We zullen consequenties verbinden aan het niet halen van targets van klinieken, druk
moet extra opgevoerd worden bij de klinieken die ondermaats presteren.
4) Voor patiënten in de observationele tak van de studie moeten ook alle behandelgegevens
ingevoerd worden.
5) Er wordt aan gewerkt dat de datum voor de eerste fysiotherapiebehandeling eenvoudiger
ingevoerd kan worden.
6) Mochten zich nog problemen voordoen met de fysiotherapieregeling, dan willen wij dit
graag horen. Met concrete problematiek kunnen we namelijk makkelijker de druk op de
zorgverzekeraars vergroten. Er zal vanuit ZVN en de projectgroep nog een brief volgen ter
ondersteuning.

Aanpassing exclusiecriteria
Laminectomie gold als een van de exclusiecriteria voor patiënten met Facet problematiek,
dat exclusiecriterium is nu komen te vervallen. De vernieuwde protocollen zijn te vinden op
http://www.mintstudie.nl/

Vergoeding fysiotherapie bij uitval patiënten
Er zijn vragen gesteld over de vergoeding voor de fysiotherapie voor patiënten die
gedurende het traject uitvielen. De 550 euro is een pakketprijs voor de fysiotherapeuten.
Soms zal daarvoor meer dan 10 uur behandeld moeten worden, soms minder. Dus ook al
vallen er patiënten uit gedurende het traject, wordt er alsnog de volledige 550 euro
vergoed. We gaan er vanuit dat dit gecompenseerd wordt met patiënten die meer
behandelingen nodig hebben.
Belangrijk: alleen de patiënten in de RCTs krijgen hun fysiotherapie vergoed, patiënten in de
observationele tak dus niet.

Ook een motivatie voor fysio/oefentherapeuten!
In de vorige nieuwsbrief hebben we Limburgse vlaai beloofd aan de kliniek die de eerste 20
patiënten randomiseert. Uiteraard willen we ook de therapeuten niet vergeten; dus voor de
therapeut die de eerste 5 behandelregistratieformulieren heeft opgestuurd beloven wij
eenzelfde heerlijke Limburgse vlaai!

Invullen dataregistratie
1) Vergeet na randomisatie a.u.b. niet de uitslag op data.mintstudie.nl in te vullen.
2) De datum van de eerste afspraak fysiotherapie moet ook worden ingevuld: als dit
niet gebeurd worden patiënten ook niet verder gevolgd.
3) Ook in de observationele tak moeten de proefblokkades (indien gedaan) worden
ingevuld.
4) Vergeet in de observationele tak ook niet het type behandeling (vrije keus) en de
startdatum daarvan in te vullen.
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