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Agenda



Stand van zaken

Jacolien Coes gestart als directeur per november 2017 

Officiële startdatum 1 maart 2018

Website is live: www.researchplatform-dorp.nl

https://www.researchplatform-dorp.nl/over-dorp/


Huidige Stuurgroep



Achtergrond

Toename van complexiteit en regelgeving rond trials

Gebrek aan uniformiteit van procedures rond lokale goedkeuring

Wisselende mate van professionaliteit van onderzoeksgroepen

Wisselende mate van betrokkenheid patiënten bij onderzoek 

Toenemend kleinere subgroepen door heterogeniteit van tumortypes vraagt 
om innovatief ontwerp van trials

Trialfinanciering voorziet niet in secundaire vraagstellingen (subgroep 
analyses, kosten-effectiviteit, etc.)

Onderzoeker-geïnitieerd klinisch-oncologisch 
onderzoek vraagt om meer en betere 

ondersteuning!



Doelstellingen

Stakeholders: 
Uniformeren van logistieke processen, uitwisseling van kennis/expertise

Statistische ondersteuning:
Innovatief ontwerp en uitvoering van trials, optimaal gebruik van data, 
data spin-off 

Klinisch project management: 
Ondersteuning van alle aspecten van een klinische studie

Monitoring: 
hybride model for deelnemende centra, afhankelijk van risico analyse

Vertegenwoordigers van patiëntverenigingen: 
Betrekken bij ontwerp en uitvoering van trials



Missie & Visie

Meer trials 

van betere kwaliteit

die tijdig zijn afgerond

voor meer patiënten



Optimale contacten met belanghebbende partijen



Focus op 4 hoofdtaken

1. Ondersteuning van trials met meer statistici, monitors en 
project managers 

2. Ondersteuning van onderzoeksgroepen bij ontwerpen, opzetten 
en financieren van trials

3. Harmoniseren van logistieke processen rond lokale uitvoering 
van trials

4. Belanghebbende partijen betrekken in dit proces 



Positie van DORP 



DORP personeel 

DORP heeft beperkte staf
• Directeur

• Administratieve ondersteuning

Betrokkenen bij uitvoer van project zoals:
• Project managers

• Statistici

• Monitors

• etc.

blijven in dienst bij eigen organisatie en krijgen voor inzet betaald vanuit DORP



Governance- coöperatie model



Verantwoordelijkheden en mandaat

Ledenraad

Bestuur

DORP directeur

Ledenraad
• Benoemt bestuursleden
• Bewaakt doelstellingen
• Adviseert bestuur gevraagd/ongevraagd

Bestuur
• Benoemt en superviseert directeur
• Controleert financiëel beleid
• Houdt contact met belanghebbenden
• Bepaalt strategie en beleid

Leden
• Oncologische onderzoeksgroepen & data 

centra
• Voldoen aan basis kwaliteitscriteria
• Maatwerk overeenkomsten met coöperatie



Coöperatie - consortium

Coöperatie: organisatie van samenwerking en betrokkenheid
(concept statuten in ontwikkeling i.o.m. belanghebbenden) 

Parallel aan coöperatie wordt een consortium opgericht: 
uitvoering van KWF project (geen afdracht BTW etc.) 



Belangrijkste thema’s stuurgroep

Oprichten Coöperatie en daarbij betrekken van potentiele leden: 
• Mee laten lezen statuten sept 2018 

Proces uitwerken indienen en honoreren onderzoeksvoorstellen

Invullen rollen in stuurgroep

Voortgang monitoren KWF project



Ingediende onderzoeksvoorstellen

• 9 studies ingediend vanuit 5 verschillende onderzoeksgroepen

• 2 zijn afgevallen omdat ze observationeel zijn

• met 7 onderzoekers in gesprek om te kijken wat DORP 
kan betekenen

Eerste ondersteuning zal starten tweede helft 2018!


