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Introductie

Het ‘trials within cohorts’ (TwiCs) design is een efficiënt alternatief voor pragmatische gerandomiseerde 
gecontroleerde trials (RCTs). De basis van TwiCs is een prospectief cohort, waarbinnen meerdere 
gerandomiseerde trials georganiseerd kunnen worden. Deelnemers aan het cohort geven bij aanvang brede 
toestemming voor toekomstige randomisatie. Zij worden niet op de hoogte gesteld wanneer zij daadwerkelijk 
loten voor de controle-arm van TwiCs. Dit onderzoek evalueert wat deelnemers aan de controle-arm van TwiCs 
vinden van deze werkwijze.

Methode

Patiënten met borst- (n=96) of endeldarmkanker (n=49) namen in 2014-2018 zonder notificatie deel aan de 
controle-arm van twee TwiCs (naar een beweegprogramma respectievelijk een hogere dosis bestraling). Zij 
hadden eerder toestemming gegeven voor cohortdeelname en voor toekomstige randomisatie. Na afronding van 
beide trials vroegen wij deelnemers aan de controle-arm in een vragenlijst naar hun mening over het TwiCs 
design, voor- en nadat zij de trial resultaten hadden gelezen.

Resultaten

Vijftien procent (n=16) herinnerde zich twee tot zes jaar eerder brede toestemming voor randomisatie te hebben 
gegeven. Voor het lezen van de trial resultaten was 47% (n=52) positief, 45% (n=50) neutraal en 2% (n=2) 
negatief deel te hebben uitgemaakt van de controle-arm van TwiCs. Zeventien procent (n=18) vond het positief, 
65% (n=71) neutraal en 11% (n=12) negatief niet op de hoogte te zijn gesteld van loting naar de controle-arm 
van TwiCs. Deze resultaten bleven onveranderd na het lezen van de trial resultaten.



Mening van cohortdeelnemers over zonder notificatie deelnemen aan de controle-arm van gerandomiseerd 
onderzoek volgens het 'Trials within Cohorts' design, voor het lezen van de trial resultaten

Conclusie

Een ruime meerderheid van patiënten accepteerde het TwiCs design. De herinnering aan brede toestemming 
voor toekomstige randomisatie onder cohortdeelnemers kan verbeterd worden.  
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