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Cijfers  

 
Geïncludeerde patiënten   5542 
Centra open voor inclusie       52 

 
Zie voor de meest recente gegevens 

www.plcrc.nl 

Inclusiecriteria PLCRC 

• Carcinoom uitgaand van 
➢ colon 
➢ rectum 
➢ coecum, appendix 

• ≥ 18 jaar 

• Wilsbekwaam  
 

Contact  Onderzoeksteam PLCRC  info@plcrc.nl  06 46 91 95 66 

Geraldine Vink, programmamanager PLCRC  g.vink@iknl.nl 06 15 86 60 38 
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, laat u het ons dan even weten? 

 

Maarten van der Weijden zwemt voor een 
substudie van PLCRC 
 

 
 
Maarten duikt op 21 juni van dit jaar opnieuw het Friese 
water in om de Elfstedentocht te zwemmen. Hij zal hierbij 
onder andere zwemmen voor het project ‘Towards 
implementation of liquid biopsy cell-free circulating tumor 
DNA as prognostic biomarker for stage III colon cancer 
patients’, PI’s: dr. Remond Fijneman (AvL), dr. Geraldine 
Vink (IKNL/UMCU), dr. Veerle Coupé (VUMC). Dit project is 
een substudie van PLCRC. 

https://www.11stedenzwemtocht.nl/ 

 

Nieuw draaiboek  
 
Begin mei is naar elk deelnemend ziekenhuis 
versie 4 van het PLCRC draaiboek verstuurd. 
Hierin staan alle achtergronden en handelingen 
van de studie beschreven. Het draaiboek mag 
gearchiveerd worden in de ISF achter tabblad 
10 “CRF completion guidelines”. 

Kankerzorg in beeld: over leven 
met en na kanker 
 
“Kanker komt niet alleen. En kanker heb je niet 
alleen.” Deze treffende zinnen vormen het 
begin van het rapport ‘Kankerzorg in beeld: 
over leven met en na kanker’. In dit rapport 
wordt aandacht gevraagd voor de omvang en 
gevolgen van (de behandeling van) kanker waar 
steeds meer mensen mee te maken hebben. 
Meer dan 800.000 mensen leven met of na 
kanker en een aanzienlijk deel van hen ervaart 
klachten door de kanker en behandelingen, 
zoals chronische vermoeidheid en angst voor 
terugkeer van de kanker. De gevolgen waar 
deze mensen mee te maken hebben zijn 
ingrijpend, divers en raken naast henzelf en hun 
naasten ook de  maatschappij, de 
gezondheidszorg en de BV Nederland. 
 
De omvang en impact van de gevolgen van  
kanker is in dit rapport in kaart gebracht en 
gebundeld. Ook gegevens van de vragenlijsten 
verzameld binnen PLCRC zijn ter beschikking 
gesteld en meegenomen in de grafieken en 
aanbevelingen.  


