
kleine beschrij-

ving en de stand 

van zaken op dit 

moment gegeven. 

Op dit moment 

lopen er 7 studies 

in ons centrum. 

Drie op flebolo-

gisch gebied en 4 

op dermatolo-

gisch gebied.  

Het doel van deze 

nieuwsbrief is 

tweeledig. Ten 

eerste om de lo-

pende studies 

weer wat meer 

onder de aan-

dacht te brengen, 

en ten tweede  

om iedereen op 

de hoogte te hou-

den van het ver-

loop van de be-

treffende studies.  

Per lopende stu-

die wordt een 

Lopende studies in ons centrum 
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Interessante in-

formatie: 

• Op dit moment lopen 

er 7 studies in ons 

centrum: 3 flebolo-

gisch, 4 dermatolo-

gisch 

• Voor 2 flebologische 

studies worden nog 

patiënten geïnclu-

deerd: SAPTAP en 

TOMY 

Ab Aquapendente 

Research 



Titel: Het analyseren van 

korte en lange termijn resul-

taten van “strippen” versus 

“endoveneuze lasertherapie” 

onder lokale verdoving van 

de Vena Saphena Magna. 

Doel: Vermindering van het 

aantal recidieven en compli-

caties en een verbetering 

van kwaliteit van leven na 

een endoveneuze laserbe-

handeling voor VSM stam 

insufficiëntie versus het 

klassieke strippen, zowel op 

korte termijn als op lange 

termijn. 

Ziektebeeld: Varicosis 

Inlcusie:  Gestopt 

 

Deze studie is gestart in 

2007 en duurt 10 jaar. Pati-

ënten komen 1x per jaar 

terug voor een visite. Dat 

betekend dat in 2017, met 

een kleine uitloper in 2018, 

alle patiënten hun laatste 

studie visite hebben. Dan zal 

de studie afgesloten worden. 

Er zijn 220 patiënten in deze 

studie geïncludeerd. 

alleen al effectief kunnen 

zijn en kostenbesparend. 

Ziektebeeld: Spataderen, 

insufficiënte stam, VSM of 

VSAA. 

Inclusie: 260 SAP, 260 TAP. 

Multicentre-studie met het 

Erasmus, Rotterdam. 

Op dit moment hebben wij 

17 patiënten geïncludeerd. 

INCLUSIE NOG GAANDE 

Eerste patiënt geïncludeerd 

op  15 juni 2015. 

Titel: Vergelijkende studie 

van 2 spataderbehandelin-

gen: ambulante flebectomie 

(Muller) alleen, vergeleken 

met EndoVeneuze LaserThe-

rapie (EVLT) gecombineerd 

met ambulante flebectomie. 

(SAPTAP: Single Ambulatory 

Phlebectomy versus Thermal 

ablation with Ambulatory 

Phlebectomy). 

Doel: Reflux in de saphe-

nous stam zou reversibel 

kunnen zijn. Conservatieve 

behandeling zoals Muller 

(SAP) van spataderen zou 

Patiënten zitten 1 jaar in de 

studie en komen op de vol-

gende momenten voor een 

studie visite: 1 week na ok, 

3maanden, 9 maanden 

(alleen SAP) en 12 maanden. 

 

Van het Erasmus in Rotter-

dam krijgen we taart als 

we 25 patiënten hebben 

geïncludeerd! 

Varico I 

SAPTAP 

Deze studie is gestart in 

2016, eerste patiënt geïnclu-

deerd op 11 april 2016.  

Patiënten zitten 2 jaar in de 

studie en hebben in die 2 

jaar 5 visites: 1 week post 

ok, 9 weken (telefonisch), 6 

maanden, 12 maanden en 

24 maanden. 

Tijdens een studie visite 

wordt er met DUPLEX hoofd-

zakelijk gekeken naar 

stomplengte en bloedflow. 

Ook wordt de patiënt ge-

vraagd een vragenlijst in te 

vullen 

TOMY 

Titel: LasercrossecTOMY 

versusd e traditionele 

EndoVeneuze LaserTechniek 

(EVLT). 

Doel: Het doel van deze stu-

die is om de traditionele 

EVLT te vergelijken met de 

lasercrossectomy. 

Ziektebeeld: Varicosis 

Inclusie: 50 EVLT, 50 laser-

crossectomy. 

Op dit moment  zijn er 25 

patiënten geïncludeerd. 

INCLUSIE NOG GAANDE 

Pagina 2 

TOMY: nog 75 

pa�ënten te 

includeren! 

 

SAPTAP: nog 8 

patiënten 

includeren en 

dan krijgen we 

taart! 

Jaargang 2, nr 1 



Titel: Een observationeel, 

multicentrum registratie 

onderzoek om de behandel-

trends in de praktijk en de 

klinische uitkomsten daar-

van te evalueren in volwas-

sen patiënten met Hidrade-

nitis Suppurativa. 

Doel: Gedurende 4 jaar 

wordt er ieder half jaar ge-

keken welke behandelingen 

gegeven worden en vragen-

lijsten afgenomen die be-

trekking hebben op de kwa-

liteit van leven. 

Ziektebeeld: Hidradenitis 

Suppurativa 

Inclusie: Wij hebben in ons 

centrum 2 patiënten geïn-

cludeerd. 

Deze studie is gestart in 

september 2014. Patiënten 

zitten 4 jaar in de studie en 

komen in die periode elk 

half jaar voor een studie 

visite naar ons centrum. 

Studie zal in september 

2018 stoppen. 

 

Deze studie is gestart in 

april 2010. Patiënten zitten 

10 jaar in de studie en ko-

men elk half jaar voor een 

studie visite. 

 

Titel: Een multicentrum, 

registratie onderzoek bij 

patiënten met psoriasis wel-

ke in aanmerking komen 

voor systemische therapy, 

inclusief biologicals. 

Doel: Observeren van pati-

ënten met psoriasis bij ge-

bruik van systemische thera-

pie (biologicals). 

Ziektebeeld: Psoriasis 

Inclusie: Wij hebben 23 pati-

ënten geïncludeerd, waarvan 

er 2 zijn uitgevallen. 

UNITE 

PSOLAR 

Deze studie is gestart in 

januari 2010. Patiënten zit-

ten 10 jaar in de studie en 

komen elk half jaar voor een 

studie visite. 

 

ESPRIT 

Titel: Een 10 jaar durende 

post-marketing observatio-

neel onderzoek met HUMIRA 

(Adamilumab) bij volwassen 

patiënten met chronische 

plaque psoriasis. 

Doel: Observeren van de 

veiligheid en de effectiviteit 

van HUMIRA bij de behande-

ling van chronische plaque 

psoriasis op lange termijn. 

Ziektebeeld: Chronische 

plaque psoriasis. 

Inclusie: Wij hebben 7 pati-

ënten geïncludeerd. 

Pagina 3 

Nieuwe studie: 

APRIL 

Studie met 

Otezla/

Apremilast 

(psoriasis) 

 

1 patiënt 

geïncludeerd 

 



Single Ambulatory Phlebectomies versus Thermal Ablation with concomi-
tant Phlebectomies (SAPTAP) 

 
Heb je patiënten met een insufficiënte VSM met insufficiënte zijtak? Kijk dan hieronder:  

Inclusiecriteria 
>18 jaar 
Symptomen en/of klachten gerelateerd aan varices (>C2) 
Reflux VSM of VSAA tenminste in het bovenbeen met een insufficiënte zijtak hiervan (niet lager star-

tend dan 5 cm onder de knie).  
Minimale lengte refluxerend segment > 5cm  
Minimale diameter VSM of VSAA > 3mm 
Zijtakken zijn geschikt voor Muller 
 

Exclusie criteria 
Voorgaande behandeling van ipsilaterale VSM (of in het geval van VSAA, behandeling van VSAA), 

ipsilaterale SFJ of ipsilaterale zijtakken 

Comorbiditeiten: agenesie diep veneuze systeem, vasculaire malformaties, DVT, OVT, PTS, immobili-

teit of arteriële insufficiëntie (EAI < 0.6) 

Inclusion criteria Tomy study 

 

Primary VSM insufficiëncy, no recurrence. 

 
In order to be eligible to par�cipate in this study, a subject must meet all of the following criteria: 

Inclusion criteria 
  

Pa�ents age > 18 < 80 years. 
Pa�ents who have an incompetent GSV with venous symptoms. 
GSV suitable for EVLA 
Mean diameter of the GSV > 3 mm 
DUS visible AASV joining the GSV with a diameter > 2,5 mm 
Incompetent SFJ a8er provoca�on manoeuvres 
CEAP C2-C6 

 

Exclusion criteria 

 
A poten�al subject who meets any of the following criteria will be excluded from par�cipa�on in this study: 

 
Pa�ents age < 18 > 80 years. 
Mean diameter of GSV < 0,3 cm  
GSV not suitable for endovenous abla�on 
AASV not joining the GSV 
The use of Warfarin or other oral coagulans. 
Risk factors for DVT 
Competent SFJ. 
CEAP < 2 
Pa�ents needing bilateral endovenous GSV treatment  

Inclusie criteria SAPTAP studie 


