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KWF project de feiten:

Fase 1: 8 maanden; 1 maart 2018; inzet 3,8 FTE  

Fase 2: 28 maanden; 1 november: inzet 15 FTE 

Fase 3: 12 maanden: 1 maart 2021: inzet 24 FTE

Drie fases



de feiten vervolg…

Project beschreven met milestones voor 6 jaar

Projectvoorstel uitwerken: 

✓ Governance plan

✓ Criteria ondersteuning projecten

✓ Lange termijn sustainability plan

✓ Projectplannen 4 pijlers

Financiële en voortgangsrapportages ; commissie DORP



Werkzaamheden Directeur DORP

✓ Kennismaking onderzoeksgroepen

✓ Bekender maken DORP 

✓ Stakeholders ontmoeten

✓ Opstarten projectgroepen pijlers

Eerste half jaar



Projectmanagement



Nulmeting DORP

door Linda Mol



Nulmeting

Meer trials, meer patiënten in trials en meer succesvolle trials.

Concreet doel DORP KWF aanvraag, in 2023: 

10 % meer trials

50 % meer patiënten in trials

75 % meer trials die het beoogde aantal patiënten binnen de gestelde 
tijdslijnen includeren

25% snellere opstart van trials

Binnen DORP

Gebruik van gegevens voor haalbaarheidsonderzoek



Scope trials

Studiegroepen aangesloten bij DORP

Investigator initiated studies

Multicenter studies

Fase 2 &3 



Doel 1 t/3: Welke gegevens hebben we nodig

Aantal trials open voor inclusie op 1 januari 2018

Aantal trials uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar

Hoeveel hiervan volgens de planning beschreven in de subsidieaanvraag 
verlopen, of lopen nu volgens planning? 

Aantal geïncludeerde patiënten per trial in 2017

Inclusies per centrum



Doel 4: Snellere opstart van studies

Stap 1:

Insturen dossier 
incl. onderzoeks

verklaringen

Stap 2:

Goedkeuring 
centrale METC

Stap 3:

Schriftelijk 
toestemming 

RvB

Stap 4:

Site open

Stap 5:

Inclusie 1e

patiënt

Het proces van METC indiening, CTA’s, Raad van bestuur goedkeuring.

Doorlooptijd van stap 1-4 per deelnemend centrum

Gegevens verzamelen van 5 studies, focus op identificeren bottlenecks

Verschillende studiegroepen, verschillende datacentra

Investigator initiated studies afzetten tegen pharma studies DCRF



Projectmanagement



Doelen Projectmanagement (1)

Kennis delen!

Roadmap maken voor onderzoekers 

Loket opzetten voor vragen  “nieuwe onderzoekers”

Overzicht beschikbaar maken voor aanvragen financieringsmogelijkheden

Aantal modules praktijk gericht studiemanagement opzetten

Ervaren projectmanagers jonge onderzoekers laten begeleiden



Doelen Projectmanagement (2)

Aanpak verkorten doorlooptijd studiegoedkeuring: 

Gebruik maken van  gestandaardiseerde documenten (CTA, PIF…)

Pilot opzetten volgens roadmap DCRF voor aantal IIS

Inzichtelijk maken procedures verschillende ZKH 





Verkorten doorlooptijd van lokale indiening

Deelname aan de Werkgroepen “Lokale Haalbaarheid” DCRF 

(oa. vertegenwoordigers van STZ, NFU, CCMO)

Opstellen procedure Lokale haalbaarheid

Ontwikkelen checklist voor indiening lokale haalbaarheid

➢DORP wil samen met de onderzoekers uniformiteit van procedure binnen
ziekenhuizen beinvloeden



Support ingediende onderzoeksvoorstellen

Om eerder genoemde doelstellingen te bereiken

Direct samenwerken met verschillende datacentra en ziekenhuizen

Koppelen ervaringen

Mee denken/ontwikkelen oncologische onderzoeksvoorstellen

Pilot uitvoeren lokale haalbaarheid



Belangrijk

Inzet zoveel mogelijk dichtbij de onderzoeker

Afspraken over inzet, financiën en toegevoegde waarde DORP

Projectmanager aantrekken voor pijler projectmanagement

Bij elkaar brengen van ervaringen en delen


