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Opdracht vanuit projectplan

DORP helpt onderzoeksgroepen om de inbreng van patiënten in een vroeg stadium te 
organiseren zodat  patient advocates in alle fasen van het onderzoek waardevolle 
adviezen en feedback kunnen geven.

Thema’s als relevantie, toepasbaarheid en een patiëntvriendelijke opzet van de trial 
kunnen hierdoor verbeterd worden.

DORP wil de inclusie van patiënten in trials vergroten.

Afbakening: 

Activiteiten op het gebied van Patiëntenbetrokkenheid worden ondersteund vanuit 
het oogpunt van de onderzoeksgroepen. 



Voorbeelden van patiënten betrokkenheid

Meedenken over welk onderzoek prioriteit krijgt

Beoordelen onderzoek vanuit patiënten perspectief

Meedenken bij de opzet van de trial

Meedenken bij de uitvoer van de trial

Klankbordgroep voor onderzoekers

Informatie geven aan medepatiënten

Proefpersoon



Evaluatie onder onderzoekers

“De feedback was uitermate nuttig en ademde een uitermate prettige sfeer.”

“Goede uitgebreide feedback. Kreeg het idee dat er echt goed naar de inhoud van 
de trial gekeken is.” 

“De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. Met name de snelle response 
op e-mails, de mogelijkheid tot telefonisch contact en de flexibiliteit bij een 
nadere deadline heb ik erg gewaardeerd.” 



Evaluatie onder PAG leden

“Ik merk dat jullie groeien in jullie taak, net zoals wij als PAG- leden. Ik heb de 
indruk dat de PAG langzaamaan steeds serieuzer wordt genomen in het 
onderzoeksveld. Er is echter nog wel een weg te gaan hierin.”

“Ik heb de indruk dat de onderzoeker serieus naar de opmerkingen gekeken 
heeft.”

“We kregen antwoord op vragen onduidelijkheden en er werd dezelfde dag nog 
gereageerd.”



Huidige situatie

Meerwaarde Patiëntenbetrokkenheid wordt gezien maar hoe organiseren?

Subsidieverstrekkers: vragen input vanuit de patiëntenperspectief

Onderzoekers en –groepen: zoeken ‘loket’ waar zij vraag om patiëntenadvies neer kunnen 
leggen; en hebben wens tot vergroten trial inclusie

KPO’s hebben wens wetenschapsagenda en beïnvloeding onderzoeksveld; en willen 
bijdragen aan vergroten inclusie in trials

Onderzoekers en –groepen benaderen KPO en/of individuele patiënt voor input bij 
onderzoek

KPO’s geven op diverse wijze invulling aan deze verzoeken, bijvoorbeeld:
• BVN heeft i.s.m. BOOG een PAG
• SPKS heeft project advies commissie
• HEMATON heeft nog geen ervaring in advisering / beoordeling studievoorstellen, wel 

wetenschapsagenda

Beperkt inzicht in waar welke trials lopen



Gewenste situatie

Vergroten intrinsieke motivatie onderzoekers om patiënt te betrekken

‘Loket’ waar onderzoekers en –groepen patiëntenadvies kunnen betrekken

Tools en richtlijnen beschikbaar voor gefundeerd patiëntenadvies

Gezamenlijk scholing en training voor patiëntvertegenwoordigers 
organiseren

NFK / KPO’s klankbordgroep voor overstijgende onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld doorverwijzen patiënten in kader van trials

Inzicht waar welke trial loopt zowel voor onderzoeker als patiënten
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Vb. Tools en richtlijnen als onderdeel van de roadmap

Aanvraag route advies

Feedback wijze / formulier

PIF beoordeling

Organisatie live meetings met onderzoekers

Brainstorm met groep

Bedankbrief

Resultaten voor patiënten beschikbaar maken



Trial apps en trial ondersteuningsinitiatieven

Hematology App (Jeroen Jansen ,VUmc), ook verder ontwikkelen tot Onco App mogelijk

TrialApp https://trialapp.org/ Joost Huiskens, ook lokaal gebruik bv ErasmusMC

MTB App

Website patiënt: https://www.kanker.nl/bibliotheek/kankeronderzoeken

BVN website: https://borstkanker.nl/nl/overzicht-wetenschappelijk-onderzoek

Oncoguide https://www.oncoguide.nl/#!/oncoguide

DORP website https://www.researchplatform-dorp.nl/patient/

DCRF https://dcrfonline.nl/werkgroepen/werving-proefpersonen/

Commerciële initiatieven:

Janssen: https://globaltrialfinder.janssen.com/about-clinical-trials

Novartis: https://itunes.apple.com/us/app/clinical-trial-seek/id550482779?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/trial-guide/id717290691?mt=8

CTcue:  www.ctcue.com

iClusion http://www.iclusion.com/

https://trialapp.org/
https://www.kanker.nl/bibliotheek/kankeronderzoeken
https://borstkanker.nl/nl/overzicht-wetenschappelijk-onderzoek
https://www.oncoguide.nl/#!/oncoguide
https://www.researchplatform-dorp.nl/patient/
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/werving-proefpersonen/
https://globaltrialfinder.janssen.com/about-clinical-trials
https://itunes.apple.com/us/app/clinical-trial-seek/id550482779?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/trial-guide/id717290691?mt=8
http://www.ctcue.com/
http://www.iclusion.com/


Activiteiten en planning (1)

Aug 2018: Overleg NFK

Nov 2018: Expertise en voorbeelden delen in ronde tafel bijeenkomst

Q1 2019: Bevorderen betrokkenheid patiëntvertegenwoordigers bij opstart 
onderzoek van bij DORP ingediende projecten 

Q1 2019: Template tools en richtlijnen  ontwikkelen en Q2  implementatie in 
Roadmap

Q2 2019: Opzetten van een praktisch trainingsprogramma voor patient
advocates

Q3 2019: KPO’s ondersteunen bij ontwikkelen van een werkwijze voor het 
beoordelen /adviseren bij studievoorstellen, hoe trials te volgen etc



Activiteiten en planning (2)

Q1-2 2019: Inventarisatie beschikbaarheid trial info voor patiënten en 
contacten diverse aanbieders

Q3-4 2019: Overkoepelend initiatief betreffende inzicht in trial info door 
bundeling initiatieven en/of (mede)ontwikkelen van een 
initiatief vanuit DORP



Projectgroep Patiëntenbetrokkenheid

BOOG: Elise van Leeuwen-Stok, projectleider PAG en 

BOOG: Jennifer de Haas-Goldenberg, coördinator PAG

DORP: Jacolien Coes, directeur

Andere onderzoeksgroepen?

BVN: Lieke Steinmeijer, directeur

Hematon: Eddy Out, patiëntvertegenwoordiger / Jan Mol ?

SPKS: Anjo van Heijst, patiëntvertegenwoordiger en onderzoeker

Andere KPO’s?

NFK:  Arja Broenland ?


