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Dit promotietraject richt zich
op het verbeteren van de
kwaliteit van zorg en
leven voor patiënten met
(verdenking op) schildklierkanker. Onder andere
wordt onderzocht:
 Hoe kan het aantal bloedafnames na een
schildklieroperatie veilig
verminderd worden?
 Wat voorspelt welke
patiënten na een schildklieroperatie onvoldoende
restfunctie van de schildklier
zullen ontwikkelen?
 Wat zijn de vroege voorspellers in het bloed of
een patiënt genezen is of
dat de schildklierkanker
terugkeert?
Aan dit traject nemen
alle ziekenhuizen (tien!)
van het Schildklier Netwerk
deel. Samenwerking rondom
wetenschappelijk onderzoek
resulteert in waardevolle
output waardoor verdere
innovatie mogelijk is.
Daarom investeert
de BeterKeten in twee
promotietrajecten,
waarvan dit er één is.
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Het onderzoek is gestart in 2016. Promovendus is Caroline van Kinschot. Zij wordt
begeleid door Charlotte van Noord, internist-endocrinoloog in het Maasstad Ziekenhuis
en copromotor, en door Robin Peeters, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en
promotor. Charlotte: “We zijn heel blij met Caroline. Doordat ze al bijna drie jaar van de
opleiding interne geneeskunde heeft afgerond, heeft ze al veel ervaring met patiënten.
Dat werkt goed voor alle partijen. Ik ben het dagelijks aanspreekpunt voor Caroline.
Caroline is vier dagen in de week in het Maasstad Ziekenhuis en één dag in het
Erasmus MC.”
Eén onderzoek is al gestart. Het gaat hier om de ‘IMPACT-trial’, waarbij de effectiviteit en
veiligheid van een nieuw behandelalgoritme voor de behandeling van hypocalciëmie na
totale thyreoïdectomie onderzocht wordt in een prospectieve multicenter trial. De eerste
patiënten zijn geïncludeerd. Charlotte: “We zijn heel blij dat deze stap is gezet. Er komt
veel bij kijken, zeker aangezien het onderzoek in tien ziekenhuizen gaat lopen. Dat is een
hele uitdaging. We zijn bezig met het opzetten van de andere studies. We willen met het
eerste onderzoek aantonen dat voor patiënten minder vaak prikken tijdens en na de opname
en de patiënt dus minder vaak naar het ziekenhuis hoeft, veilig en kwalitatief goede zorg is.
Onderzoeksresultaten worden gebruikt om de zorg regiobreed te verbeteren. Daarnaast
stimuleert onderzoek om samen te werken en innovatief te zijn.”
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Drie onderdelen staan centraal in het onderzoek: kwaliteit van zorg, samen met de patiënt
komen tot een beslissing van behandelen en hoe kwaliteit inzichtelijk kan worden gemaakt
met getallen. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt intensief samengewerkt met de
ziekenhuizen in het Schildklier Netwerk, patiënten en diens naasten. Tien ziekenhuizen,
die op dezelfde manier werken, waardoor je op grote schaal onderzoek kunt doen.
Dat maakt de resultaten zeer waardevol. Charlotte: “Ik vind het ontzettend leuk om in
een perifeer ziekenhuis te werken en toch zo actief betrokken te zijn bij onderzoek in de
hele regio. We zijn trots op zo’n bijzondere samenwerking.”

Samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek naar schildklierzorg:
vanuit 10 ziekenhuizen, 8 medisch specialismen en met 3 studies.

