
Pijler statistiek

Kit Roes (UMCU), mede namens Harm van Tinteren (DORP/NKI-AvL) en Hein Putter (LUMC)



Denkgroep

Kernteam

• Kit Roes (Hoogleraar Clinical Trial Methodology, UMCU)

• Hein Putter (Hoogleraar medische statistiek, LUMC, namens Ewout Steyerberg)

• Jacolien en Harm vanuit DORP

Uitgenodigd en aangehaakt

• Joanna in ‘t Hout, namens Radboudumc

Uitgenodigd, maar nog niet aangehaakt

• Ronnie vd Holt (Trialstatisticus HOVON, Erasmus MC)

Nog niet uitgenodigd, maar potentieel interessant

Koos Zwinderman (Hoogleraar biostatistiek, AMC)



Uitgangspunten

De eisen voor en aan trial-statistici nemen toe
• Complexere studieontwerpen en analyses (nodig): veel “uncharted

territory”

• Sterkere verwevenheid klinische vraagstelling en methodologie

• Voor iedere studie een Statistical Analysis Plan

• Data Safety Monitoring Boards

• Toetsingscommissies

• Hogere eisen dataverwerking (AGV, FAIR, Double programming,…)



Uitgangspunten

Gebrek aan capaciteit: competenties  en volume
- Clinical trial statistiek pas recent aandacht vanuit academie/opleiding

- Gebrek aan dedicated trial statistici

- Geen ontwikkeld netwerk

- Kennis van de oncologie is meer dan gewenst: ”T – profiel statistici”

- Ervaren trial statistici moeilijk te vinden en aan te trekken

- Huidige situatie nog preciezer in kaart – nationaal & internationaal perspectief



Kwartiermaken

Aanpak: onderdelen

Opleiding clinical trial statistiek versterken

Netwerk en toegang ontwikkelen

Capaciteit versterken

Ontwikkeling methodologie



Kwartiermaken

Opleiding clinical trial statistiek versterken
• UMC Utrecht en LUMC (ism anderen) hebben modules op Msc niveau.
• Ook e-learning beschikbaar (basaal)
• Beeld is nog onvolledig
• Inventarisatie
• Uitwerking voorstel (f-2-f, intensieve workshops,  e-learning voor de basis) met focus oncologie

Netwerk en toegang ontwikkelen
• Naar virtueel 1 loket, waarbij achterliggend netwerk “ingeregeld” is
• Netwerk in kaart en samenbrengen
• Financieel model
• Delen SOPs, best practices, systeemkeuzes
• Mogelijk ook governance netwerk



Kwartiermaken en verder

Capaciteit versterken
• Zicht op behoefte: volume en competenties

• Voor trial statistici, DSMBs, Toetsingscommissies, andere relevante gremia

• Praktische oplossingen door bundelen (b.v. “vaste” statistici voor DSMB per tumor type)

• Netwerk capaciteit: statistici uit diverse centra haken aan en mogelijke uitbreiding 
(financiering voorzien) 

Methodologie ontwikkeling
• (Nog) geen onmiddellijke separate prioriteit.

• Netwerk dat “landt” in UMCs geeft lage drempel wel te verbinden



Next step

Voldoende senior

Aanstelling AvL/NKI

Selectie met kerngroep

Start kort na zomer 2018

Aantrekken kwartiermaker
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