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Geachte deelneemsters aan onze studies, 

 

Graag geven wij u een update over ons onderzoek. 

 

Het hele team 

Tijdens de afnames heeft u al kennisgemaakt met een van onze 

teamleden. Achter de schermen werken er veel meer mensen 

aan het project, daarom stellen wij het team even aan u voor. 

Prof. Dr. van der Wall en Prof. Dr. van Diest zijn de 

hoofdonderzoekers en hebben samen met biomedisch 

onderzoeker Dr. Cathy Moelans het hele project ontwikkeld. 

Drs. Susana Patuleia en Drs. Julia van Steenhoven (niet op de 

foto) zijn de arts-onderzoekers. Mariëlle de Graaf is 

onderzoeksverpleegkundige en Marleen Voorhorst-Ogink is 

onderzoeksmedewerker. Ook zijn epidemioloog Prof. van Gils, 

klinisch geneticus Dr. Ausems, chirurg Dr. van Dalen en 

oncoloog Dr. Agnes Jager betrokken bij ons onderzoek. 

 
 

Inclusiestand 

De inclusiestand gaat voorspoedig! Wij hebben inmiddels 543 

vrouwen in de hoog risico groep, 80 vrouwen in de groep 

vrouwen met borstkanker en 143 vrouwen in de groep 

gezonde vrijwilligers. Toch hebben wij helaas het beoogde 

aantal nog niet bereikt (620, 200 en 300). Dit aantal is nodig 

om betrouwbare analyses te kunnen doen. Wij zijn dus nog op 

zoek naar mensen die willen deelnemen aan ons onderzoek. 

 

 

 

 

Samenwerkingen met meerdere ziekenhuizen 

Steeds meer medische centra werken mee aan ons onderzoek! 

Naast het feit dat wij al heel lang samenwerken met het 

Erasmus MC in Rotterdam, werken wij recent samen met het 

Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven en het 

Diakonessenhuis in Utrecht. Daarnaast hopen wij binnenkort 

van start te gaan in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp! 

Momenteel zijn wij in gesprek met andere ziekenhuizen die 

ook binnenkort willen aansluiten, zoals het Antonius ziekenhuis 

in Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum in 

Amersfoort. 

 

Wetenschappelijke publicaties op komst 

Wij zijn druk bezig met het verzamelen van gegevens en het 

maken van analyses. Een deel van de eerste resultaten hopen 

wij binnenkort te publiceren. Dit betreffen analyses van 

vrouwen die hebben deelgenomen aan de zogenaamde DENSE 

trial. Dit is een grote, landelijke studie, waarbij wij van een 

aantal vrouwen tepelvocht hebben verkregen. Meer details 

hierover zullen we t.z.t. op onze website plaatsen en dit zal ook 

aan bod komen tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van het 

tepelvochtonderzoek. 

De analyses van het tepelvocht van de andere groepen 

vrouwen gaan wij doen zodra wij het beoogd aantal inclusies 

hebben behaald. Als u nog gezonde vrouwen kent boven de 45 

jaar of vrouwen met een verhoogd risico op het krijgen van 

borstkanker, dan zou het mooi zijn als u de informatie van deze 

studie doorstuurt. 

 

Presentaties/congressen 

De afgelopen periode hebben wij over onze studie mogen 

vertellen bij landelijke en internationale congressen zoals het 

HEBON congres en het ESMO Breast congres. Het jaarlijkse 

HEBON congres vond in 2018 plaats in Utrecht en is bedoeld 

voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van 

erfelijke borst- en eierstokkanker. Hier worden o.a. 

onderzoeksplannen en publicaties gepresenteerd. Het 

internationaal ESMO Breast congres vond dit jaar plaats in 

Berlijn. Hier kwamen de medisch specialisten en onderzoekers 

op het gebied van borstkanker bijeen om hun nieuwste 

studieresultaten toe te lichten. Ook werden nieuwe richtlijnen 

en adviezen besproken. 

 

SAVE THE DATE! Voorlichtingsbijeenkomst 2020 

In de ochtenden van 15 en 16 mei 2020 zullen wij een 

voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor alle deelneemsters 

van de drie genoemde groepen van de tepelvochtstudie. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt er een update gegeven over 

de studie. De meest recente bevindingen zullen hier 

gepresenteerd worden. Voorts kunt u dan kennis maken met 

de onderzoekers achter het project. Tot slot is er uiteraard 

ruimte voor vragen. U kunt zich aanmelden via deze link. 

Partner, gezinslid, vriend(in) mogen uiteraard ook mee! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team, 

 

Drs. S. Patuleia, arts-onderzoeker 
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