Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de EnCoRe-studie, waarin we u graag informeren over de
studie, de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de huidige stand van zaken.

Waarom is de EnCoRe-studie gestart?

EnCoRe in het nieuws

Dikke darm en/of endeldarmkanker (hierna ‘dikke
darmkanker’ genoemd) is één van de meest
voorkomende soorten van kanker in Nederland. Er
is echter nog steeds weinig bekend over hoe
factoren in de leefstijl, zoals het eet- en
beweegpatroon, het welzijn van mensen ná
behandeling van dikke darmkanker beïnvloeden. In
dit onderzoek bestuderen wij welke factoren van
invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen
die behandeld zijn voor dikke darmkanker. Met de
resultaten van dit onderzoek hopen we in de
toekomst verbeterde leefstijladviezen te kunnen
geven, bijvoorbeeld over gezonde voeding.

Samenloop voor Hoop Maastricht 2012
In het weekend van 16 en 17 juni vond de
Samenloop voor Hoop Maastricht 2012 plaats. Dit
is een wandelevenement waarbij geld wordt
opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Christel
Gielen, als verpleegkundig specialist betrokken bij
de EnCoRe-studie, liep ook mee voor het goede
doel. Dit jaar werd er in totaal €50.500 opgehaald,
een recordbedrag. De cheque werd symbolisch
overhandigd aan een onderzoeker van de EnCoRestudie, Eline van Roekel (zie hieronder).

Wat is de EnCoRe-studie?
Eind april 2012 is de EnCoRe-studie van start
gegaan. De studie richt zich op mensen die nu of in
het verleden zijn behandeld voor dikke darmkanker
in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).
Personen bij wie in het Oncologiecentrum van het
azM dikke darmkanker is vastgesteld, worden
gevolgd tot 2 jaar na afloop van hun behandeling.
Op verschillende momenten worden onder andere
hun kwaliteit van leven, voedingsgewoonten en
bewegingsactiviteiten gemeten.
Daarnaast benaderen we per brief ook mensen die
2 tot 10 jaar geleden in het azM zijn behandeld
voor dikke darmkanker. Bij deze personen voeren
we eenmalig dezelfde metingen uit.
We zijn alle deelnemers aan onze studie erg
dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

Koffie voor kanker
De actie ‘Koffie voor Kanker’ wordt georganiseerd
door Kankeronderzoekfonds Limburg
(www.kankeronderzoekfondslimburg.nl) om geld
in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Op 1
november 2012 werd er een uitzending van het
programma Limburg Vandaag van TV Limburg
(www.tvl.nl) gewijd aan deze actie. Martijn Bours,
eveneens onderzoeker van de EnCoRe-studie, was
hierbij aanwezig om uitleg te geven over onze
studie.

