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Beste behandelaars, zorgmedewerkers en contactpersonen van de DANTON studie,
De afgelopen maanden zijn voor velen van ons op zijn zachtst gezegd ‘’bijzonder’’ geweest. Niet
alleen werden heel wat dingen plotseling minder vanzelfsprekend, maar vooral gezondheid en
vrijheid kregen voor jong en oud een volstrekt nieuwe lading. We werden immers allemaal
direct of indirect geconfronteerd met een onzichtbare vijand. Met enige opluchting kunnen we
nu dan ook voorzichtig vaststellen dat we de Nederlandse zomermaanden in relatief rustig
vaarwater gaan doorbrengen en er opnieuw ruimte is om bepaalde persoonlijke en
professionele projecten te hervatten.
Hoewel medio maart ook de DANTON studie noodgedwongen On Hold moest gezet worden
voor nieuwe deelnemers, konden dankzij de flexibiliteit en het geduld van alle betrokkenen de
follow-up metingen bij gestarte deelnemers alsnog worden uitgevoerd. Dat in de hectiek van de
afgelopen maanden deze zorgverleners toch nog de ruimte vonden om de DANTON studie te
helpen bij het verzamelen van de benodigde gegevens, verdient alle lof. Bovendien heeft de
wederzijdse inventiviteit duidelijk gemaakt dat met een kleine aanpassing van het
studieprotocol de inclusie van nieuwe deelnemers op een veilige en valide manier (grotendeels
telefonisch en digitaal) kan worden hervat. Daarom heeft het DANTON Team na goedkeuring
van zowel de toetsende Medisch Ethische Commissie als het Leids Universitair Medisch
Centrum besloten om de DANTON studie in haar volledige opzet te hervatten.
Naast dit algemeen bericht zullen wij met de contactpersonen van alle individuele organisaties
aftoetsen wat op dit moment wenselijk en wat niet wenselijk is. Wij zijn dan ook blij te kunnen
melden dat deze week de eerste verpleeghuizen opnieuw zijn gestart met het onderzoek. Met
het aangepast studieprotocol en uw betrokkenheid hopen wij alsnog het tweede deel van onze
beoogde studiepopulatie te kunnen includeren.

Tenslotte wederom alvast hartelijk dank voor uw begrip, geduld en moeite.
Met vriendelijke groet,
Het DANTON Team

