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Proclaimer  

 
De informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit 

verschillende disciplines en samengebracht en ter beschikking gesteld vanuit DORP. Bij het samenstellen van 

de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment 

van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen 

en/of organisaties die bijdragen aan DORP. We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig 

weer te geven. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie 

bijzonder op prijs. 
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Introductie 

 

Patiëntenparticipatie in onderzoek is belangrijk en waardevol. Patiëntenparticipatie is 

nog niet vanzelfsprekend en het komt bij wetenschappelijk onderzoek nog niet altijd 

goed van de grond. Onderzoek moet meer worden opgezet en ontworpen vanuit de 

behoeften en belangen van patiënten. De impact van 

het onderzoek wordt daardoor groter en de belasting 

voor patiënten zo laag mogelijk. Dat bevordert ook de 

bereidheid van patiënten om mee te doen. 

Patiëntenparticipatie kan plaatsvinden op vijf treden 

op de zogenaamde ladder van patiëntenparticipatie: 

toehoorder, consulterend, adviserend, samen 

handelend en ondersteunend. 

 

Wat betreft patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk 

onderzoek hebben de oncologische onderzoeksgroepen, verenigd in DORP, behoefte 

aan, en ervaringen met, patiëntenparticipatie op verschillende treden van de ladder.  

De netwerkorganisatie Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 

het overkoepelend orgaan van 19 (kanker)patiënten organisaties (KPO’s), en de KPO’s 

zelf krijgen een groot aantal verzoeken voor patiëntenparticipatie. Zij ervaren grote 

verschillen in de mate en/of frequentie van patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk 

oncologisch onderzoek en tussen de KPO’s is er o.a. verschil in de capaciteit die ze 

daarin kunnen bijdragen.  

 

DORP ziet het als een verantwoordelijkheid om de betrokkenheid van patiënten te 

integreren in de infrastructuur voor het opzetten en uitvoeren van oncologisch 

onderzoek. DORP wil zowel oncologische onderzoeksgroepen als, in samenwerking met 

NFK, de KPO’s ondersteunen om een stap hoger op deze ladder van 

patiëntenparticipatie te komen door optimaal gebruik te maken van bestaande kennis 

en expertise en het verder ontwikkelen hiervan op een projectmatige wijze.  

Om dit doel te bereiken zijn via een zogenaamde nulmeting bij de start van DORP de 

ervaringen en behoeften van zowel onderzoeksgroepen als KPO’s met betrekking tot de 

betrokkenheid van patiënten bij het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk 

kankeronderzoek, in kaart gebracht. 

De uitkomst van deze nulmeting wordt enerzijds gebruikt om te bepalen en te 

prioriteren welke activiteiten het meest nodig en urgent zijn. Aan de andere kant zal 

deze meting aan het einde van het project worden herhaald om de voortgang van het 

project te meten. 
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Dit rapport biedt inzicht in de actuele status van patiëntenparticipatie van de 

onderzoeksgroepen en  KPO’s op diverse aspecten die als een trede op de ladder 

van patiëntenparticipatie worden weergegeven. 

 

Betrokken partijen 

 

De nulmeting is voorbereid door het DORP-expertpanel Patiëntenparticipatie en is 

uitgevoerd door de coördinator van het expertpanel, Jennifer de Haas.  

Deze nulmeting is uitgevoerd door middel van vragenlijsten en interviews in de periode 

maart tot en met september 2019. De rapportage ‘nulmeting’ is daarna opgesteld door 

Daniëlle Straub waarna feedback is verwerkt vanuit het DORP-expertpanel. Deze bestaat 

uit ervaren afgevaardigden van zowel onderzoeksgroepen (BOOG Study manager en 

Patient Advocacy Group coördinator) als van drie KPO’s (Borstkankervereniging 

Nederland (BVN), Hematon en Werkgroep Darmkanker). 

Het project werd gestuurd en begeleid door Elise van Leeuwen-Stok. De eerste 

resultaten zijn gepresenteerd tijdens de DORP meeting gehouden op 24 september 

2019. 
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Samenvatting 

 

Deze nulmeting heeft de ervaringen en behoeften bij de start van het DORP project in 

kaart gebracht bij zowel onderzoeksgroepen als KPO’s met betrekking tot de 

betrokkenheid van patiënten bij het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk 

kankeronderzoek. 

Hieruit is gedestilleerd welke activiteiten bijdragend zijn voor DORP om de doelstelling te 

bereiken, en aan het eind van het project te kijken of en hoe deze doelstelling is bereikt.   

Het doel van DORP is om zowel patiëntenorganisaties als onderzoeksgroepen een stap 

hoger op deze ladder van patiëntenparticipatie brengen.  

Middels een enquête is uitvraag gedaan naar de huidige werkwijze en infrastructuur, de 

huidige relatie tussen KPO’s en onderzoeksgroepen en zijn knelpunten geïdentificeerd 

binnen beide groepen. Naast de huidige situatie is ook gevraagd naar de gewenste 

situatie wat betreft patiëntenparticipatie. 11/19 kanker KPO’s en 7/19 kanker 

onderzoeksgroepen hebben gereageerd. 

De belangrijkste bevindingen uit dit rapport zijn: 

- Het blijkt dat zowel de KPO’s als de oncologische onderzoeksgroepen 

patiëntenparticipatie als (zeer) waardevol beschouwen.  

 

- KPO’s werken hard aan de professionalisering. Momenteel worden patiënten 

voornamelijk ingezet bij het consulteren en adviseren op onderzoeksvoorstellen 

die ingediend worden bij een subsidieverstrekker. De wens is om deze rol uit te 

breiden naar samen handelend en patiënt initiatief ondersteunend en om 

patiënten gedurende de looptijd van een studie meer te betrekken. KPO’s geven 

aan vooral meer inspraak te willen hebben bij het opstellen van een 

onderzoeksagenda en invloed te willen hebben op onderzoeksvragen.  

 

- Onderzoekers zien steeds vaker de meerwaarde van patiëntenparticipatie. 

Oncologische onderzoeksgroepen laten een grote voorkeur zien in het vergroten 

van patiëntenparticipatie op het gebied van resultaten. Patiënten kunnen zowel 

ingezet worden bij de interpretatie van resultaten als de verspreiding van 

resultaten.   

 

Momenteel is DORP bezig met verschillende projecten om dit te ondersteunen en 

faciliteren, zoals het maken van een handleiding voor het opstellen van een 

lekensamenvatting van onderzoeksresultaten en een handleiding voor het opstellen van 

een onderzoeksagenda. 
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Doel 

 

DORP vervult een liaisonfunctie tussen partijen die betrokken zijn bij kankeronderzoek 

en bij patiëntenparticipatie door matchmaking. DORP zal gebruik maken van ‘best 

practices’ en reeds ontwikkelde tools en procedures delen, bv. van de Borstkanker 

Patient Advocacy Group (PAG, initiatief van BVN en BOOG), van Werkgroep Inbreng 

Wetenschappelijk Onderzoek (WIWO, nu vertegenwoordigd in huidige WG Darmkanker), 

prostaatkankergroep en anderen. Deze zullen toepasbaar en toegankelijk gemaakt 

worden via DORP-bijeenkomsten, de DORP-website en de DORP-nieuwsbrief. 

 

Deze nulmeting is bedoeld om de ervaringen en behoeften, bij de start van DORP, in 

kaart te brengen met betrekking tot de betrokkenheid van patiënten bij het ontwikkelen 

en uitvoeren van kankeronderzoek. De uitkomst van deze nulmeting wordt enerzijds 

gebruikt om te bepalen en te prioriteren welke activiteiten het meest nodig en urgent 

zijn. Aan de andere kant zal deze meting aan het einde van het project worden herhaald 

om de voortgang van het project te meten. 

 

Methoden 

 
De coördinatoren van het DORP-expertpanel Patiëntenparticipatie ontwikkelden 

vragenlijsten (zie bijlagen) voor zowel de oncologische onderzoeksgroepen als de 

kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s). De vragenlijsten bestaan uit zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve vragen. Opmerkingen konden worden gemaakt in open tekstvelden. De 

vragenlijsten zijn beoordeeld door panelleden van drie KPO’s, door één onderzoeker en 

door de communicatiemedewerker van het Integraal Kankercentrum (IKNL). 

 

Er is contact opgenomen met de netwerkorganisatie NFK om de verschillende KPO’s te 

identificeren en contact te leggen. Voorafgaand werden de KPO’s, via de NFK Werkgroep 

Wetenschappelijk Onderzoek, geïnformeerd over het DORP-project en gevraagd naar 

hun interesse en contactpersonen om de nulmeting vragenlijst in te vullen. De 

oncologische onderzoeksgroepen zijn geïdentificeerd door DORP-medewerkers en de 

bestuursleden van alle groepen zijn benaderd. 

 

Alle hieronder genoemde patiëntenorganisaties en oncologische groepen werden eerst 

benaderd via een e-mail met bijgevoegde vragenlijst. Ze kregen allemaal de mogelijkheid 

voor een telefonisch interview. Alle non-responders kregen herinneringen en/of werden 

telefonisch gecontacteerd. Bij een telefonisch interview stuurde de coördinator de 

interviewresultaten ter beoordeling voordat de resultaten werden verwerkt.  
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Tijdens de bijeenkomst: “Bridging the gap” gehouden op 24 september 2019 zijn de 

resultaten gepresenteerd aan de oncologische onderzoeksgroepen, vertegenwoordigers 

van patiëntenorganisaties en aan relevante stakeholders zoals KWF en NFK 

beleidsmedewerkers. 

 

 

 

Tabel 1: overzicht van geconsulteerde Kanker Patiënten Organisaties (KPO's) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPO Cancer indicatie Afkorting 

Asbestslachtoffers Vereniging 

Nederland 

Kanker veroorzaakt door 

asbest 

AVN 

Borstkankervereniging Nederland Borstkanker BVN 

Belangengroep M.E.N. Multiple endocrine neoplasia Belangengroep 

MEN Belangenvereniging Von Hippel 

Lindau 

Von Hippel–Lindau disease Belangenvereniging 

Von Hippel Lindau 

Hematon Hematologische kanker Hematon 

Hersenletsel Herstentumor Hersenletsel 

Leven met blaas- of nierkanker Blaas- en nierkanker LmBNK 

Living With Hope Foundation Alvleesvlierkanker LWHF 

Longkanker Nederland Longkanker Longkanker 

Stichting Lynch Polyposis Lynch’s syndroom en 

polyposis 

Lynch Polyposis 

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS Hoofd en nek kanker PvHH 

Stichting Olijf Gynaecologische kanker Olijf 

Stichting Patiëntenplatform 

Sarcomen 

Sarcoma Sarcomen 

ProstaatKankerStichting.nl Prostaat kanker PKS 

Stichting Jongeren en Kanker Kanker bij jongeren SJK 

Stichting Melanoom Melanoom Melanoom 

Stichting voor Patiënten met Kanker 

aan het Spijsverteringskanaal  

Kanker aan het 

Spijsverteringskanaal 

SPKS 

Stichting Zaadbalkanker Zaadbalkanker Zaadbalkanker 

Stomavereniging Dikke darm kanker Stomavereniging 

Vereniging Ouders, Kinderen en 

Kanker  

Kinderen met kanker   VOKK 

https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/asbestslachtoffers-vereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/asbestslachtoffers-vereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/borstkankervereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/belangengroep-men/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/belangenvereniging-von-hippel-lindau/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/belangenvereniging-von-hippel-lindau/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/hematon/
https://nfk.nl/organisaties/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/
https://nfk.nl/organisaties/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/leven-met-blaas-of-nierkanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/living-with-hope-foundation/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/longkanker-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/lynch-polyposis/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenvereniging-hoofd-hals/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/olijf/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenplatform-sarcomen/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenplatform-sarcomen/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/prostaatkankerstichtingnl/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-jongeren-en-kanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-melanoom/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-zaadbalkanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-zaadbalkanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stomavereniging/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/vereniging-ouders-kinderen-en-kanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/vereniging-ouders-kinderen-en-kanker/
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Tabel 2: overzicht van Kanker Onderzoeksgroepen 

Onderzoeksgroep Indicatie Afkorting 

Borstkanker Onderzoek Groep Borstkanker BOOG 

Dutch Colorectal Cancer Group Colorectaal kanker DCCG 

Dutch Childhood Oncology Group / 

Stichting Kinderoncologie 

Nederland 

Kinderen met kanker 

malignancies 

DCOG / SKION 

Dutch Gyneacological Oncology 

Group 

Gynecologische kanker DGOG 

Dutch Hepatocellular Carcinoma 

Group 

Hepatocellulair carcinoom 

 

DHCG 

Dutch Pancreatic Cancer Group Alvleesvlierkanker DPCG 

Dutch Pharmacology Oncology 

Group 

Farmacologie in oncologie DPOG 

Dutch Peritoneal Oncology Group Peritoneale oncologie DPOG 

Dutch Upper GI Cancer Group Bovenste GI-kanker DUCG 

Stichting Dutch Uro-Oncology 

Study Group 

Uro-oncologie DUOS 

Hemato-Oncologie voor 

Volwassenen Nederland 

Hemato-oncologie HOVON 

Landelijke werkgroep Neuro-

Oncologie 

Neuro-oncologie LWNO 

Ned. Ver. Van Artsen voor 

Longziekten en Tuberculose 

Longkanker NVALT 

Nederlandse Werkgroep Hoofd-

Hals Tumoren 

Hoofd en nek kanker NWHHT 

Werkgroep Immunotherapie NL 

voor Oncologie 

Immunotherapie WIN O 

Dutch Lung Cancer Research 

Group 

Longkanker DLCRG 

Dutch Sarcoma Study Group Sarcoma DSSG 

Dutch Thyroid Cancer Group Schildklier kanker DTCG 

Dutch Rare Cancer Platform  Zeldzame kanker; 

peniskanker, lymfoom van de 

huid, schildklierkanker, 

cholangiocarcinoom, anale 

kanker en peritoneale kanker 

 

DCRP 
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Resultaten Kanker Patiënten Organisaties (KPO’s) 
 

Reactie op vragenlijst of interview  

Elf van de negentien KPO’s reageerden, waarvan negen de voorkeur hadden voor een 

telefonisch interview. Twee KPO’s stuurden de ingevulde vragenlijst per e-mail terug. 

Een groep werd vertegenwoordigd door een subgroep die reageerde in een interview. 

 

Een extra, nog maar net in ontwikkeling zijnde groep die nog geen lid was van de “NFK 

Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek” richt zich op zeldzame kankerziekten. Binnen 

deze 'overkoepelende groep' zijn momenteel de volgende zeldzame vormen van kanker 

betrokken: peniskanker, lymfoom van de huid, schildklierkanker, cholangiocarcinoom, 

anale kanker en peritoneale kanker.  

 

Aantal (actieve) leden / personen binnen patiëntenorganisaties  

 

Van de twaalf verenigingen van kankerpatiënten die reageerden: 

- zes patiëntenorganisaties hebben meer dan 500 leden/personen, waarvan 

o vijf patiëntenorganisaties 100-500 actieve leden hebben 

o één patiëntenorganisatie 20-50 actieve leden heeft 

- vijf patiëntenorganisaties hebben tussen de 100 en 500 leden, waarvan 

o één patiëntenorganisatie 20-50 actieve leden heeft 

o vier patiëntenorganisaties 10-20 actieve leden hebben 

- één patiëntenorganisatie heeft tussen de 10-20 leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sommige KPO’s vertegenwoordigen zowel kankerpatiënten als andere orgaan-

gerelateerde ziekten. Een aantal KPO’s hebben zowel patiënten als familieleden van 

patiënten als leden. Het aantal leden van de KPO’s is niet gerelateerd aan het aantal 

mensen die een bepaald type kanker krijgen. Leeftijd en levensverwachting spelen o.a. 

een rol bij het aantal leden. 

 

Figuur 1: Aantal leden binnen KPO's Figuur 2: Aantal actieve leden binnen KPO's 
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Hoe belangrijk is het voor patiëntenorganisaties om patiënten te betrekken bij 

het opzetten en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoeken?  

 

Van de twaalf KPO’s: 

- tien oncologische KPO’s vonden het erg 

belangrijk; 

- twee oncologische KPO’s vonden het belangrijk; 

- geen enkele oncologische KPO antwoordde dat 

dit niet belangrijk, een beetje belangrijk of 

neutraal was. 

 

De belangrijkste gegeven argumentaties: 

• De onderzoeker kan het standpunt van de 

patiënt niet altijd identificeren (blinde vlek); 

• Patiëntenparticipatie moet passen bij de rol die patiënten kunnen vervullen 

binnen onderzoek; 

• Patiëntenparticipatie helpt bij kennisvergroting en betere aansluiting van 

onderzoek door onderzoekers op patiënten. 

 

Aanvullende opmerkingen: 

• Onderzoekers hebben een compleet overzicht nodig van lopende onderzoeken / 

nieuwe onderzoeksvoorstellen binnen Nederlandse ziekenhuizen om 

concurrerende onderzoeken te voorkomen 

• Het meeste onderzoek is medisch-technisch van aard. Het is wenselijk dat het 

eerste ontwerp van de onderzoekers komt; 

• Betrokken patiënt (vertegenwoordiger) heeft een bepaald niveau van kennis / 

expertise nodig en bij voorkeur een medische achtergrond om advies te geven en 

onderzoeksvoorstellen te begrijpen; 

• De geschatte tijdlijnen kunnen negatief worden verlengd door patiënten te 

betrekken die niet aan de vereiste expertise / kennis voldoen en/of een bepaalde 

methode niet volgen om het onderzoeksvoorstel vanuit het perspectief van de 

patiënt te bekijken; 

• Patiëntvertegenwoordigers hebben een andere positie in een onderzoeksteam 

vanwege de zorgzame verantwoordelijkheid en onafhankelijke positie van de 

patiëntenvereniging; 

• Sommige patiëntenorganisaties willen geen prioriteiten stellen tussen 

studievoorstellen, terwijl andere wel (kritisch) advies willen geven, ook aan 

financiële ondersteuners en uitleggen waarom en wat beter kan; 

• Patiëntenvereniging kan tips geven om de inclusie van patiënten te vergroten; 

• Sommige onderzoeksresultaten kunnen interessant zijn voor patiënten, maar 

niet of minder vanuit medisch wetenschappelijk oogpunt; 

erg belangrijk
83%

belangrijk
17%

Figuur 3: Hoe belangrijk is het voor KPO's om 
patiënten te betrekken bij klinisch 

onderzoek? 
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• Onderzoekers en onderzoeksgroepen moeten de strikte CCMO-vereisten van de 

patiënten informatie folder (PIF) volgen, wat een begrijpelijke en leesbare PIF een 

uitdaging maakt. 

• Kankersoorten met weinig patiënten hebben weinig fase 3-onderzoeken en 

onderzoeken naar kwaliteit van leven, meestal vanwege het kleinere aantal 

patiënten. 

 

Hoe is de relatie tussen de KPO’s met de bijbehorende oncologische 

onderzoeksgroepen? 

 

Huidige relaties van de twaalf patiëntenorganisaties: 

- vier KPO’s hebben een zeer goede relatie met 

(experts uit) een oncologische onderzoeksgroep; 

- zes KPO’s hebben een goede relatie met (experts 

uit) een oncologische onderzoeksgroep; 

- twee KPO’s hebben geen relatie met (experts uit) 

een oncologische onderzoeksgroep. 

 

Soort betrokkenheid / relaties: 

• Aanwezigheid van patiëntenvertegenwoordigers 

tijdens bestuursvergaderingen of wetenschappelijke 

bijeenkomsten van oncologische onderzoeksgroep; 

• Contact met beroepsvereniging in plaats van oncologische onderzoeksgroep bij 

gebrek aan specifieke onderzoeksgroep; 

• Contact met academische onderzoekers die onderzoek van oncologische 

onderzoeksgroepen vertegenwoordigen; 

• Institutionele contacten zowel academische als STZ ziekenhuizen; 

• Aanwezigheid van patiëntenvertegenwoordigers op de polikliniek. 

 

Behoeften / gewenste relaties met oncologische onderzoeksgroepen en andere 

groepen: 

• Interesse om een relatie te hebben met overkoepelende groepen op het gebied 

van tumorgenetica en patiëntgenetica; 

• Meer capaciteit in de patiëntenorganisatie om de relatie met de oncologische 

onderzoeksgroepen te versterken; 

• Patiëntenorganisaties moeten de aanwezigheid en contacten van alle 

oncologische onderzoeksgroepen kennen; 

• Patiëntenorganisaties die deels overlappen met anderen zouden graag meer 

contact en uitwisseling willen hebben; 

• Betrokkenheid bij de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), 

vanwege de cruciale rol van onderzoeksverpleegkundige binnen studies; 

zeer goede 
relatie
33%

goede relatie
50%

geen relatie
17%

Figuur 4: Hoe is de relatie tussen KPO en 
oncologische onderzoeksgroepen? 
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• Contact willen hebben met disciplines in de nazorg; 

Interesse in samenwerking voor tumor-overstijgende onderzoeksvragen, 

mogelijk binnen NFK. 

 

Hoe is de relatie tussen de KPO’s en de Universitair Medische Centra (UMC) in 

Nederland? 

 

Van de 12 KPO’s: 

- Zeven KPO’s hebben één of meerdere ‘zeer goede’ relatie(s) met (experts van) 

een UMC 

- vijf KPO’s hebben één of meerdere ‘goede’ relatie(s) met (experts van) een UMC 

- één KPO benoemt de ‘slechte’ relatie met enkele experts in een UMC in 

vergelijking met andere experts in hetzelfde UMC. 

- KPO’s geven aan minder contact met MUMC + te hebben dan met de overige 

UMC’s   

 
                    Figuur 5: Hoe is de relatie tussen KPO's en UMC’s in NL? 

 

Het contact met experts kan erg verschillen tussen UMC’s. In een aantal gevallen wordt 

geprobeerd het contact te verbeteren. Meerdere KPO’s geven aan dat de reisafstand tot 

MUMC + mogelijk de omvang van de relatie met KPO’s kan beïnvloeden. Indien er goed 

contact is werken KPO’s mee aan wetenschappelijke onderzoeken en worden ze 

benaderd voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen of deelname aan 

adviescommissies. Veel KPO’s worden regelmatig op de hoogte gehouden van 

ontwikkelingen en vorderingen van lopende onderzoeken. Eén KPO geeft aan dat het 

EMC en NKI ruimte hebben gecreëerd ter ondersteuning van patiënten. Er is zelfs een 

kamer ingericht op de poli. Patiënten kunnen praten met vertegenwoordigers van de 

KPO naast het contact en de afspraak met hun arts en verpleegkundige. Daarnaast is 

een van de artsen arts aanwezig bij de landelijke ledenvergadering van de betreffende 

KPO. 
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Huidige en gewenste situatie patiëntenparticipatie binnen KPO’s bij 

klinisch/translationeel onderzoek 

 

Op dit moment doen elf van de twaalf KPO’s één of meer activiteiten op het gebied van 

patiëntenparticipatie binnen klinisch onderzoek. Slechts één KPO (zeldzame 

kankerziekte) doet nog geen activiteiten voor patiëntenparticipatie binnen klinisch 

onderzoek. Deze vereniging is momenteel in het opstartproces als overkoepelende 

groep. Het is dus te vroeg om te bepalen welke trede op de ladder realistisch en 

mogelijk is. 

 

 

Huidige situatie: 

 

In de huidige situatie nemen patiënten voornamelijk een adviserende rol aan, wanneer 

zij betrokken zijn bij onderzoek. In een enkel geval is een patiënt daarnaast ook 

volwaardig lid van een onderzoeksteam. 

 

 

 

 

 

1

2

3

4ondersteunend

samen handelend

adviserend

consulterend

Figuur 6: Huidige situatie patiëntenparticipatie KPO's.  

a) weergegeven in de vorm van de participatieladder  

b) weergegeven in een cirkeldiagram.  

Consulterend: patiëntenorganisatie verschaft informatie, 

Adviserend: patiëntenorganisatie geeft advies op 

projectvoorstellen of wetenschappelijke publicaties,  

Samen handelend: afgevaardigde van patiënten-

organisatie is volwaardig lid van het project team, 

Patiënten initiatieven ondersteunend: 

patiëntenorganisatie bepaalt wat/hoe onderzocht wordt en 

door wie. 

 

n=11         n=11        n=10           n=9           n=10         n=7          n=11          n=6         

n=4        n=4    

consulterend
23%

adviserend
57%

samen handelend
17%

patiënt initiatief 
ondersteunend
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Capaciteit binnen KPO’s: 

• Op dit moment is bij veel KPO’s gebrek aan voldoende personen om 

verschillende rollen van patiëntenparticipatie te kunnen vervullen  

 

Onderzoeksvoorstellen: 

• Er is een duidelijk verschil in de manier waarop onderzoekers gebruik maken van 

patiëntenparticipatie.  

• De meest voorkomende activiteiten op het gebied van patiëntenparticipatie is het 

adviseren van onderzoeksvoorstellen vanuit het oogpunt van de patiënt. Over 

het algemeen worden alle onderzoeksvoorstellen bekeken, tenzij het voorstel te 

kort voor de deadline of te preliminair wordt opgestuurd. 

o Een aantal KPO’s geeft aan een onderzoek niet te bekijken wanneer dit 

niet relevant gevonden wordt. Er wordt liever geen energie en tijd 

gestoken in onderzoeksvoorstellen als de toekomst van een 

onderzoeksvoorstel onzeker is. Er wordt niet actief gecontroleerd of er 

vergelijkbare lopende onderzoeken gaande zijn, tenzij men van het 

bestaan van een dergelijk lopend onderzoek weet. 

o Niet alle KPO’s gaan op de inhoud zitten en bemoeien zich enkel met het 

onderzoek op de manier waarop dat gevraagd wordt door de 

onderzoeker. 

• Onderzoekers klagen over de “vergelijkbare” stappen in de 

beoordelingsprocessen van onderzoeksvoorstellen. Bijvoorbeeld betrokkenheid 

van patiënten door zowel de KPO als KWF patiëntenadviesraad bij KWF-

procedures.  

• Op dit moment zien sommige KPO’s bepaalde onderwerpen (chirurgisch 

onderzoek) vaker terug komen dan andere (bv. medisch-oncologisch) onderzoek. 

 

Patiënten Informatie Folder: 

• Onderzoekers denken vanuit het belang van het onderzoek en zien over het 

hoofd wat patiënten denken/belangrijke informatie vinden. Over het algemeen 

willen kankerpatiënten meedoen aan onderzoeken, mits de juiste motivaties 

worden meegenomen waarom een patiënt zou moeten deelnemen. 

• Het komt er vaak op neer dat de PIF door KPO’s wordt herschreven in plaats van 

gelezen en van commentaar voorzien. Dit komt doordat dit document vaak 

onleesbaar is voor patiënten. KPO’s geven aan dat onderzoekers niet geschikt zijn 

voor het schrijven van lekentaal. 

o Het kan een nadeel zijn dat veel leden van de KPO hoog opgeleid zijn. 

 

Advies financiële ondersteuning: 

• KPO’s beschikken niet over financiën. Hierdoor kunnen KPO’s geen beslissing 

nemen over het verlenen van financiële ondersteuning, zoals KWF. 

• KPO’s zijn van mening dat de financiële steun van KWF niet altijd wordt gegeven 

aan onderzoeken die vanuit het oogpunt van de patiënt belangrijk zijn. 
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• Patiëntenparticipatie zou in het budgetvoorstel van een onderzoek moet worden 

meegenomen, omdat het niet realistisch is om alleen vrijwilligers erbij te 

betrekken. 

 

Letter of Support: 

• De meeste KPO’s geeft aan dat een ‘letter of support’ enkel wordt gegeven 

wanneer het onderzoeksvoorstel als goed wordt beoordeeld. Een enkele KPO 

verstrekt op verzoek een ondersteuningsbrief, onafhankelijk van het advies. 

• Indien een onderzoek erg slecht beoordeeld is door een KPO, wordt de 

onderzoeker in de meeste gevallen verzocht het onderzoeksvoorstel niet in te 

dienen. Een andere mogelijkheid is om de aanvraag te verbeteren en in te dienen 

bij een eerstvolgende ronde van subsidieverstrekkers.  

 

Gewenste situatie: 

 

Het doel is een trede op de participatieladder te stijgen. Dat betekent dat patiënten niet 

alleen een adviserende rol aannemen, maar ze ook volwaardig lid worden van een 

project team. Daarbij krijgen patiënten een grote(re) inspraak in wat er onderzocht gaat 

worden en op welke manier.  

 

 
 

 

 

1

2

3

4ondersteunend

samen handelend

adviserend

consulterend

n=12         n=12         n=12          n=11          n=10         n=10          n=12          n=11         

n=4        n=4    
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Figuur 7: Gewenste status patiëntenparticipatie 

KPO's. a) weergegeven in de vorm van de 

participatieladder  

b) weergegeven in een cirkeldiagram.  

Consulterend: patiëntenorganisatie verschaft 

informatie, Adviserend: patiëntenorganisatie geeft 

advies op projectvoorstellen of wetenschappelijke 

publicaties,  

Samen handelend: afgevaardigde van patiënten-

organisatie is volwaardig lid van het project team, 

Patiënten initiatieven ondersteunend: 

patiëntenorganisatie bepaalt wat/hoe onderzocht 

wordt en door wie. 

 

 

 

Capaciteit binnen KPO’s: 

• Hoewel het lastig is wensen wat betreft patiëntenparticipatie op korte en lange 

termijn te definiëren/vast te leggen, omdat dit afhankelijk is van o.a. capaciteit 

(zowel aantal beschikbare leden als hun vaardigheden) binnen een KPO, geven 

de meeste KPO’s aan over 10 jaar graag één of twee treden te zijn gestegen op de 

participatieladder. Dit hangt echter wel af van de onderwerpen. Op het gebied 

van kwaliteit van leven kan dit makkelijker bereikt worden dan voor bijvoorbeeld 

immunotherapie. Daarnaast speelt de vraag hoe ver de verantwoordelijkheid van 

KPO’s reikt. Mogen en kunnen KPO’s wel beslissingen nemen over 

onderzoeksrelevantie?  

• Niet alle KPO’s hebben behoefte om als volledig teamlid te fungeren binnen een 

onderzoeksteam. De adviserende rol volstaat dan. Zij gaan niet in op de inhoud 

van een onderzoek, en werken enkel mee aan een onderzoek op een manier 

waar een onderzoeker naar vraagt, bijvoorbeeld beoordelen PIF. 

• Juist de samenwerking mét onderzoekers kan resulteren in een goede opzet van 

het onderzoek.  

o Onderzoekers kunnen een blinde vlek hebben voor de niet-

wetenschappelijke kant van hun onderzoek. Hierbij gaat het met name om 

wat voor reikwijdte het onderzoek voor de patiënt kan hebben. Een 

onderzoek uitslag kan bijv. voor patiënten heel belangrijk zijn, terwijl het 

op wetenschappelijk niveau niet zo hoeft te zijn. 

o De mening van de patiënt is belangrijk, maar het uiteindelijke doel is wel 

een goed opgezet en uitgevoerd onderzoek. De kwaliteit van het voorstel 

is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker en het is de taak en 

verantwoordelijkheid van de subsidiegever (en eventueel PACO) om het 

project op kwaliteit, relevantie, enz. te beoordelen. 

 

 

consulterend, 1%

adviserend
41%

samen 
handelend

47%

patiënt initiatief 
ondersteunend, 11%
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Opstellen onderzoeksagenda: 

• Er is bij sommige KPO’s behoefte aan samenwerking met KWF bij het opstellen 

van onderzoeksagenda’s en het delen van trends over studie-inhoud. Een 

onderzoeksagenda is afhankelijk van de behandelmogelijkheden bij een ziekte. 

Vaststelling van een onderzoeksagenda zou invloed moeten hebben op de 

financiële ondersteuning 

• Niet alle KPO’s hebben behoefte om te bepalen welk onderzoek in de toekomst 

moet worden uitgevoerd. Het zelf opstellen van een onderzoeksagenda lijkt voor 

sommigen lastig. Daar hebben de onderzoekers veel meer kennis van. Voorop 

staat om goed het belang van de patiënt mee te nemen in voorstellen.  

• Een andere manier is om contact te leggen met onderzoekers met de vraag wie 

onderzoek zou willen doen naar een bepaald onderwerp, wat hoog op de 

wensenlijst staat van patiënten 

 

Patiënten Informatie Folder: 

• Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan het opleidingsniveau van 

leden van KPO’s, zodat PIF’s niet enkel worden beoordeeld door hoogopgeleiden. 

Daarnaast wordt het gebruik van animatiefilms naast PIFs aangeraden. 

 

Begroting: 

• Er is behoefte aan een duidelijk budgetvoorstel om de onderzoekers duidelijk te 

maken welk bedrag gevraagd kan worden voor betrokkenheid van patiënten. Er 

is momenteel geen formeel beleid voor financiële tegemoetkoming voor inzet 

van KPO’s. 

• Het zou erg fijn zijn wanneer een KPO zelf zou beschikken over financiële 

middelen. Momenteel wordt er weinig geïnvesteerd in bepaald type 

kankeronderzoek. 

• Leden van KPO’s zijn benieuwd hoeveel geld er gaat naar onderzoek voor hun 

type kanker en hoeveel onderzoeken er naar een type kanker zijn in relatie tot 

andere vormen van kanker. 
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Knelpunten voor patiëntenparticipatie vanuit de visie van KPO’s 

 

De knelpunten zijn als volgt te verdelen: 

 

Publieke "aandacht" van het kankertype: 

• De media zijn minder geïnteresseerd in en aangetrokken tot kankertypes die 

voornamelijk oudere mensen (70+) of patiënten met een slechte overlevingskans 

treft. Daarom wordt er niet veel geïnvesteerd in dit type kanker in vergelijking 

met bijvoorbeeld borstkanker (jongere populatie en hoger overlevingspercentage 

in het algemeen). 

• Er zijn slechts enkele fase 3-onderzoeken en kwaliteit van leven-onderzoeken 

voor zeldzame kankerziekten, waarschijnlijk vanwege het lagere aantal patiënten. 

Bovendien zijn patiëntenorganisaties die zeldzame kankerziekten 

vertegenwoordigen niet (goed) georganiseerd. Daarom zijn patiënten niet 

gemakkelijk te vinden en is er dus minder betrokkenheid van de patiënt in 

vergelijking met andere kankersoorten. 

 

Capaciteit: 

• Geen capaciteit is een veel voorkomend knelpunt binnen KPO’s. Het is 

onvoorspelbaar hoeveel jaren een vrijwilliger kan/zal bijdragen. Veel leden 

stoppen vanwege ziekte / overlijden. Vrijwilligers zijn kwetsbaar en kunnen op 

onvoorspelbare momenten stoppen. 

• Het onderhouden van een wetenschappelijke groep kost geld. Vaak is er te 

weinig tijd en financiële steun beschikbaar voor het ‘najagen’ van de financiële 

vergoeding bij honorering van een project.  

• Vrijwilligers hebben niet alle kennis in huis vanaf het begin. Denk aan 

verschillende kanker(sub)types en kankerstadia. Bovendien zijn de meeste 

onderzoeksvoorstellen in het Engels. Het kost veel tijd om te lezen en 

patiëntadvies te geven en niet iedereen is de Engelse taal meester. Een enkele 

KPO is van mening dat alleen hoogopgeleiden in staat zijn advies te geven vanuit 

patiëntperspectief (zoals een arts bij pensionering).  

 

Timing en regels subsidieverstrekkers 

• Elk beoordelingsproces om financiële ondersteuning te krijgen door 

onderzoekers heeft een eigen 'moeilijkheid' om patiënten te betrekken: ZonMw 

heeft unieke regels en KWF heeft uitdagende tijdlijnen (voor vakantie en kerst). 

Het lijkt erop dat er geen aandacht wordt besteed aan patiëntenparticipatie en 

daarmee de verantwoordelijkheden voor KPO’s. 

• er is onduidelijkheid wat subsidieverleners verwachten van patiëntenparticipatie. 

KWF en ZonMw geven aan dat ze het belangrijk vinden maar een dialoog met 

deze subsidieverleners m.b.t. patiëntenparticipatie ontbreekt. Het is onbekend 

hoe bijv. ZonMw de patiëntenparticipatie bij onderzoeksvoorstellen toetst. 



Rapportage Nulmeting 2019 
Versie 1.0 

Patiënt Participatie Rapportage Nulmeting 2019_v1.0                                                                                                    19 

• Subsidieverstrekkers vragen steeds vaker om een beschrijving van 

patiëntenparticipatie in de aanvraag. Het gebeurt regelmatig dat onderzoekers 

relatief laat een onderzoeksvoorstel inleveren bij KPO’s. Het komt over alsof ze 

enkel zo snel mogelijk een ‘letter of support’ willen ontvangen, in plaats van 

daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn in patiëntenparticipatie na honorering.  

 

Onderzoeksagenda: 

• Veel KPO’s hebben behoefte aan het opstellen van een onderzoeksagenda. 

Echter is het de subsidieverstrekker die uiteindelijk de keuze maakt welk 

onderzoek gesubsidieerd en dus uitgevoerd wordt. De KPO kan hooguit een 

adviserende rol hierin hebben. 

  

Documentatie: 

• Het is een uitdaging om een goed beoordelingsformulier voor 

patiëntenparticipatie te hebben. Daarnaast vragen KPO’s zich af wie de 

steunbrief moet ondertekenen? 

 

Discussiepunten: 

• Wat zijn  de consequenties als je als patiëntvertegenwoordiger volwaardig lid 

bent van een onderzoeksprojectteam? Bijvoorbeeld wanneer een studie fout 

gaat. Ben je dan mede-verantwoordelijk? Wil je verantwoordelijk zijn als 

kankerpatiëntenvereniging? 

 

 

Kwantificering van de betrokkenheid van patiënten vanuit KPO’s 

 

Alle verenigingen van kankerpatiënten hebben één of meer activiteiten op het gebied 

van patiëntenparticipatie gehad binnen klinisch onderzoek. 

• De totale hoeveelheid voorgelegde onderzoeksaanvragen per jaar ter advisering 

van subsidieverstrekkers varieert tussen de 1 en 50 per KPO 

• Het aantal adviesvragen op het gebied van onderzoek, dat niet in het kader van 

een subsidieaanvraag is, is met maximaal 9 per jaar vele malen lager. 

• Tumor-overstijgende aanvragen zien KPO’s vrijwel niet voorbij komen. Inmiddels 

worden deze aanvragen doorgestuurd naar NFK.  

• Het aantal aanvragen dat daadwerkelijk door de KPO’s is beoordeeld is 1~50 per 

jaar  
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Figuur 10: Aantal tumor overstijgende  
aanvragen per jaar 

Figuur 11: Aantal daadwerkelijk door uw 
organisatie beoordeelde onderzoeken per jaar 

                            
           Figuur 8: Totale hoeveelheid voorgelegde                       Figuur 9: Aantal adviesvragen per jaar 

   onderzoeksaanvragen per jaar ter advisering                            op het gebied van onderzoek, 

            van project voor subsidieverstrekkers         niet in het kader van een subsidieaanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid van “wetenschappelijke patiëntenadviesgroep” binnen de KPO’s 

voor patiëntenparticipatie 

 

Van de 12 KPO’s: 

- Acht KPO’s hebben een 'wetenschappelijke patiëntenadviesgroep' 

o één wetenschappelijke patiëntenadviesgroep heeft geen naam  

o De bestaande groepen hebben 3~22 leden  

- Twee KPO’s wensen een ‘wetenschappelijke patiëntenadviesgroep’ 

o Zeldzame kankerziekte heeft als doel om lid te worden van de NFK 

Wetenschappelijke Groep i.p.v. een eigen patiëntenadviesgroep op te 

richten. 

- Twee KPO’s hebben geen behoefte aan een ‘wetenschappelijke 

patiëntenadviesgroep’ 
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Opleidingsmogelijkheden voor patiënten binnen KPO’s voor patiëntenparticipatie 

 

Van de 12 KPO’s: 

- Acht KPO’s maken gebruik van PGO trainingen  

- Zes KPO’s krijgen informatie vanuit het bestuur 

- Vier KPO’s doen de beoordeling zelf en hebben zich de inhoud zelf eigen gemaakt  

- Drie KPO’s hebben een speciaal opleidingsplan binnen de organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden worden geadviseerd een training te volgen om te leren denken vanuit het 

standpunt van de patiënt. Het doel is dat alle leden worden opgeleid. In de training 

worden de leden daarnaast ook  getraind om patiëntenadvies te geven dat verder gaat 

dan hun eigen ervaringen. Patiënten geven aan de voorkeur te hebben voor een e-

learning als training, die gemakkelijk thuis te volgen is en niet al te lang duurt. De 

meeste KPO’s hebben weinig tot geen financiële middelen om opleidingen te realiseren. 

Inmiddels zijn een aantal PGO cursussen gratis beschikbaar voor leden van 

patiëntenorganisaties. Sommige leden van de ‘wetenschappelijke patiëntenadviesgroep’ 

hebben daarnaast ook een medische achtergrond en/of eerdere onderzoekservaring. 
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Infrastructuur van patiëntenparticipatie binnen KPO’s 

 

Van de 12 KPO’s: 

- één KPO (zeldzame kankerziekte) heeft nog geen methode. 

- elf KPO’s hebben hun ‘eigen’ methode om patiënten te betrekken, waarbij: 

o Minstens vier KPO’s ‘eigen’ sjablonen/documenten/formulieren hebben 

o Minstens twee KPO’s werken aan ‘eigen’ 

sjablonen/documenten/formulieren 

o Minstens vijf KPO’s patiëntenparticipatie op hun eigen website vermeld 

hebben, waarbij minstens 3 KPO’s informatie over hun 

infrastructuur/methode voor patiëntenparticipatie bij klinisch onderzoek 

beschikbaar hebben op de website. 

o Vier KPO’s een algemeen e-mailadres hebben om in contact te komen 

met de ‘wetenschappelijke patiëntenadviesgroep’ 

o Minstens zes KPO’s een bedrag hebben gedefinieerd om financiële 

ondersteuning aan te vragen voor (bepaalde activiteiten) van 

patiëntenparticipatie 

 

 
Figuur 15: Infrastructuur binnen KPO's; percentage van de KPO’s die gebruik maken van de aangegeven middelen. 

 

Het beoordelen van aanvragen:  

• Één KPO heeft regelmatig overleg met onderzoekers om op de hoogte te blijven 

van onderzoek en behandeling (issues). Daarnaast wordt de interactie met 

beoogde patiënten en onderzoekers gefaciliteerd door deze 

onderzoekers/ziekenhuizen door in deze ziekenhuizen een speciale ruimte in te 

richten. 

• Een aantal KPO’s neemt alleen aanvragen in behandeling die zij interessant en 

relevant beoordelen voor patiënten. Soms wordt gecheckt of er andere 

vergelijkbare onderzoeken lopen. Anderen beoordelen alle aanvragen die 

binnenkomen. 

• Over het algemeen zijn 1 à 2 personen, maar bij voorkeur 2, betrokken bij het 

geven van advies. Het advies van alle betrokken personen wordt gebundeld en in 

1 document toegestuurd aan de onderzoekers. Er komt niet altijd een reactie 

terug van de onderzoek op het gegeven advies. Bij een enkele KPO is dit 
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verplicht. Zonder reactie en gewijzigde documentatie wordt geen letter of 

support uitgegeven 

• Een aantal KPO’s heeft (een) (tijdelijke) coördinator(en) beschikbaar. Een student 

medische biologie zou kunnen helpen met de coördinatie wanneer er geen 

coördinator beschikbaar is.  

• Bij voorkeur worden onderzoeksvoorstellen op tijd ontvangen, hoewel dit geen 

realistisch scenario is. Een aantal KPO’s houdt een tijdspad van 3 à 4 weken aan 

voor het beoordelen van onderzoeksaanvragen, anderen hebben geen tijdslijnen 

gedefinieerd 

• Enkele KPO’s zijn naast de beoordeling van onderzoeksaanvragen ook betrokken 

bij (het organiseren van) brainstormbijeenkomsten en face-to-face 

bijeenkomsten 

Voorafgaand aan patiënt partnerprojecten, na honorering, wordt contact gelegd met de 

onderzoekers om de methode te bespreken en verwachtingen te verduidelijken. 

 

Gebruik van eigen sjablonen/documenten/formulieren: 

• Een aantal KPO’s hebben een gestandaardiseerde methode voor de beoordeling 

van aanvragen. Zij maken gebruik van o.a. een digitaal aanvraagformulier, vast 

feedbackformulier, standaard templates voor emailcontact en letters of support.  

• Andere KPO’s hebben geen vaste methode of er staat geen methode op papier. 

Wanneer documenten beschikbaar zijn, zouden zij hier graag gebruik van maken. 

Tot die tijd is het mogelijk gebruik te maken van een combinatie van het 

gevalideerde SFG-criteriumformulier en het PACO-formulier 

 

Financiële vergoeding voor betrokkenheid van de patiënt: 

• Meerdere KPO’s geven aan vergoeding te vragen voor het geven van advies. Dit 

bedrag varieert tussen de €100 en €500 en wordt gefactureerd ongeacht de 

uitkomst van financiële ondersteuning 

• Verder wordt onderzoekers soms gevraagd een bedrag mee te nemen in het 

budgetvoorstel dat ingediend gaat worden bij de subsidieverstrekker. Dit bedrag 

varieert van €2500 tot €3000 en wordt enkel gefactureerd bij honorering 

• Voor het betrekken van patiënten na honorering wordt gemiddeld een 

vergoeding van €75 à €100 per uur gevraagd 

• Een aantal KPO’s vraagt momenteel (nog) geen vergoeding.  

 

Discussie punten: 

• Het vragen van een vergoeding voor het geven van advies op 

onderzoekaanvragen, voelt niet altijd goed. Het kan er echter ook voor zorgen 

dat patiëntenorganisaties serieuzer worden genomen. De gevraagde vergoeding 

kan worden gebruikt om de ondersteuning van alle ervaringsdeskundigen en de 

kennis deling binnen de patiëntenorganisatie te versterken. 

• Uit ervaring weten we inmiddels dat het aantal aanvragen die binnen komen bij 

de patiëntenorganisatie niet gedaald zijn, na de invoer van de vaste bijdrage van 

€500 voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen 
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• Op dit moment wordt ook nagedacht over een vergoeding (in de vorm van 

vacatiegeld/tegoedbon) van de patiënten die langdurig betrokken zijn bij een 

project als patiënt partner.  

• Voor de lange termijn kan de feedback van de patiënt op onderzoeksvoorstellen 

geanalyseerd worden om te zien of er een rode draad is. 

• Er is behoefte aan het opzetten en delen van een methode/procedure voor 

onderzoeksvragen voor patiëntenparticipatie met betrekking tot meer dan 1 

tumortype  

• Er is behoefte vooral te werken aan verzoeken om patiëntenparticipatie met 

betrekking tot longkanker en geen tijd te besteden aan meer algemene 

verzoeken (zoals mindfulness). 
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Resultaten Oncologische Onderzoeksgroepen 
 

Reactie op vragenlijst of interview  

Van de 19 benaderde oncologische onderzoeksgroepen: 

- 13 oncologische onderzoeksgroepen reageerden niet op deelname aan deze 

vragenlijst.  

Er kwam geen contact hierover tot stand. 

- 7 oncologische onderzoeksgroepen hebben input geleverd op de vragenlijst. 

o 4 oncologische onderzoeksgroepen telefonisch 

o 3 oncologische onderzoeksgroepen in schriftelijke vorm 

 

 

Organisatie van onderzoekers binnen oncologische onderzoeksgroepen 

 

Van de 7 responderende oncologische onderzoeksgroepen: 

- 5 oncologische onderzoeksgroepen hebben een bestuur 

- 6 oncologische onderzoeksgroepen hebben minimaal één werk- / studiegroep 

- 3 oncologische onderzoeksgroepen hebben een wetenschappelijke commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het bestuur (~8-13 leden) hebben een aantal oncologische onderzoeksgroepen 

meerdere werkgroepen. Een aantal hiervan hebben ook een wetenschappelijk 

commissie. Deze commissie beoordeelt onderzoeken voor aanvragen voor financiële 

ondersteuning en faciliteert multicenter wetenschappelijk onderzoek. Andere 

onderzoeksgroepen zijn voornamelijk een multidisciplinaire landelijke studiegroep met 

deelnemers, gericht op richtlijnen en conferenties. Onderzoekers doen in dat geval 

onderzoek op eigen initiatief. 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Percentage onderzoeksgroepen die in het bezit zijn van bovenstaande 
organisatiestructuren 
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Hoe belangrijk is het voor oncologische onderzoeksgroepen om patiënten te 

betrekken bij het opzetten en uitvoeren van klinische onderzoeken? 

 

Van de 7 responderende oncologische onderzoeksgroepen: 

- 5 oncologische onderzoeksgroepen vonden het erg belangrijk 

- 2 oncologische onderzoeksgroepen vonden het belangrijk. 

- 0 oncologische onderzoeksgroepen vonden het niet belangrijk, een beetje 

belangrijk of neutraal. 

 

Opmerkingen: 

• Het is belangrijk patiënten te betrekken bij 

een onderzoeksvoorstel.  Een aantal 

onderzoeksgroepen hebben daarom een 

patiëntenadviesgroep opgezet, waar 

onderzoekers terecht kunnen met een 

adviesvraag betreffende hun 

onderzoek(svoorstel) 

• Bij sommige kankertypes is de prognose 

relatief gunstig. Deze patiënten leven 

gemiddeld erg lang na de diagnose. Dit is 

gunstig, echter betekent dit vaak dat deze 

patiënten lang met klachten van hun behandeling overweg moeten kunnen, wat 

een negatieve invloed heeft op hun levenskwaliteit. Wanneer de behandelaar de 

kans krijgt deze klachten beter te begrijpen, kan dat helpen bij het faciliteren van 

een betere behandeling en daarom is patiëntcontact essentieel. 

• Patiëntenparticipatie is afhankelijk van de rol van de patiënt en in welke fase het 

onderzoek zich bevindt. De patiëntenorganisatie moet de relevantie van een 

onderzoek zien, zorg dragen voor de last van de patiënt en wat het vanuit 

logistiek oogpunt voor patiënten betekent. 

• Andere onderzoeksgroepen geven aan graag in overleg met een 

patiëntenorgansatie inhoud te willen geven aan patiëntenparticipatie. Suggesties 

daarvoor: 

o Onderzoekers kunnen deelnemen aan het algemeen bestuur van de 

patiëntenvereniging. 

o Onderzoeksgroepen kunnen een vaste patiëntvertegenwoordiger 

toevoegen aan hun bestuur en/of wetenschappelijke commissie. 

Onderzoeksvoorstellen die binnenkomen bij de  wetenschappelijke 

commissie worden ook naar deze vaste patiëntvertegenwoordiger 

gestuurd om feedback te geven vanuit het perspectief van de patiënt. 

o De patiëntvereniging kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

landelijke bijeenkomsten van oncologische groepen/richtlijnencommissies 

 

erg belangrijk
71%

belangrijk
29%

Figuur 17: Hoe belangrijk is het voor oncologische 
groepen om patiënten te betrekken bij het 
opzetten/uitvoeren van klinisch onderzoek. 
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Infrastructuur van patiëntenparticipatie door oncologische onderzoeksgroepen 

 

Van de 7 oncologische onderzoeksgroepen: 

- Minstens 2 oncologische onderzoeksgroepen hebben hun ‘eigen’ methode om 

patiënten te betrekken in samenwerking met een KPO 

- Minstens 3 oncologische onderzoeksgroepen betrekken patiënten met een 

methode van een KPO 

- Minstens 2 oncologische onderzoeksgroepen hebben een methode om patiënten 

te betrekken (in samenwerking met een KPO) die momenteel in ontwikkeling is 

- Minstens 1 oncologische onderzoeksgroep heeft geen gestructureerde manier 

om patiënten te betrekken 

- Minstens 1 oncologische onderzoeksgroep heeft de infrastructuur van de KPO 

voor patiëntparticipatie genoemd. 

- Al minstens 3 oncologische onderzoeksgroepen hebben de ‘samenwerking’ met 

een KPO genoemd 

 

 
                  Figuur 18: Gebruik infrastructuur van patiëntenparticipatie door oncologische onderzoeksgroepen  

 

Opmerkingen: 

• Elk onderzoeksvoorstel zou ook leesbaar moeten zijn voor patiënten. In de praktijk 

wordt een ‘vertaalstap’ gevraagd van het aangeleverde studiemateriaal naar 

patiëntniveau. Sommige patiëntenorganisaties vragen daarom om een 

lekensamenvatting waarin minimaal aangegeven is waar het onderzoek over gaat, 

de doelstellingen van het onderzoek en de relevantie van de patiënt. Dit zal helpen 

bij de beoordelingsstap van patiënten. 

• NFK wordt betrokken indien de gevraagde betrokkenheid van de patiënt nog niet 

onder het huidige Patiëntenplatform valt, bijvoorbeeld ontwikkeling van richtlijnen 

• Er wordt geprobeerd alle kankeronderzoeksprojecten op de website van de 

onderzoeksgroep te benoemen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om 

de onderzoeken op kanker.nl te krijgen 

 

 

 

3

3

1

2

2

1

samenwerking met KPO

gebruik methode KPO

infrastructuur KPO

'eigen' methode

methode in ontwikkeling

geen gestructureerde manier



Rapportage Nulmeting 2019 
Versie 1.0 

Patiënt Participatie Rapportage Nulmeting 2019_v1.0                                                                                                    28 

Behoefte binnen oncologische onderzoeksgroepen om patiëntenparticipatie te 

vergroten  

 

Van de 7 oncologische onderzoeksgroepen: 

- 1 oncologische onderzoeksgroep heeft die behoefte niet 

- 5 oncologische onderzoeksgroepen hebben die behoefte wel 

- 1 oncologische onderzoeksgroep heeft een tweeledig antwoord gegeven 

Opmerkingen 

• één onderzoeksgroep vraagt zich af wat de 

patiëntenorganisatie te bieden heeft. 

Wellicht kan deze nog zeer kleine groep 

gebruik maken van de faciliteiten van de 

andere patiëntenorganisaties (zoals 

opleidingen). 

• Eén onderzoeksgroep geeft aan tevreden te 

zijn met de huidige situatie. In verband met 

een slechte prognose zijn naast patiënten 

ook familieleden 

patiëntenvertegenwoordigers. Deze 

patiëntvertegenwoordigers zitten ook in de richtlijnencommissie. 

• Er is behoefte aan meer structuur en een goede werkwijze binnen 

patiëntenorganisaties. Hierin willen de onderzoeksgroepen graag ondersteunen.  

o De wens is om de betrokkenheid van de patiënt te formaliseren zonder 

meer regels te creëren. 

• Er is behoefte om patiënten(organisaties) meer te betrekken voor advies tijdens 

inclusieperiode en voor implementatie en vertaling van de studieresultaten voor 

een breder (leken) publiek. 
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Figuur 19: Behoefte binnen oncologische 
onderzoeksgroepen om 

patiëntenparticipatie te vergroten 
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Figuur 20: Knelpunten om patiënten(organisaties) te betrekken bij oncologische onderzoeksgroepen 

 

Knelpunten om patiënten(organisaties) te betrekken bij oncologische 

onderzoeksgroepen 

 

Van de 7 oncologische onderzoeksgroepen: 

- 1 oncologische onderzoeksgroep ziet geen knelpunten 

- 6 oncologische onderzoeksgroepen zien knelpunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten: 

• Een veelvoorkomend knelpunt is het aantal actieve leden binnen de 

patiëntenorganisatie. Het is erg lastig patiënten te vinden door leeftijd van de 

populatie, slechte overlevingskans of het hebben van een zeldzame kanker. 

Bovendien is de gemiddelde patiënt ziek en/of druk en onderzoek doen is niet 

hun ‘core business’.  

o Het creëren van meer structuur in de samenwerking zou ervoor kunnen 

zorgen dat je op het juiste moment aan elkaar denkt 

• Patiëntenorganisaties hebben soms moeite om over onderzoeksvoorstellen te 

adviseren, zeker in situaties die medische kennis vereisen. De vraag is welke 

onderdelen van een onderzoeksvoorstel door patiënten beoordeeld kunnen 

worden en welke niet? DORP kan richtlijnen geven voor advies over 

studievoorstellen. 

• Financiering voor de ondersteuning en coördinatie van de patiëntenadviesgroep. 

Om deze reden wordt regelmatig een vergoeding gevraagd voor het beoordelen 

van onderzoeksaanvragen, zowel gehonoreerde als niet gehonoreerde 

onderzoeksvoorstellen. Soms roept dit weerstand op bij onderzoekers. 

• Elke patiënt ervaart unieke klachten, wat het soms moeilijk maakt in groter 

perspectief mee te denken. 

 

 

 

Financiering 

Aantal actieve leden 

(overlevingskans, zeldzame ziekte) 

Geen medische kennis voor 

beoordelen voorstel 

Denken vanuit breder perspectief 

dan n=1 ervaring 
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Hoe is de relatie tussen de oncologische onderzoeksgroepen met de bijbehorende 

kanker patiënten organisaties? 

 

Huidige relaties door de 7 oncologische onderzoeksgroepen: 

- 5 oncologische onderzoeksgroepen hebben een zeer goede relatie met een KPO 

- 2 oncologische onderzoeksgroepen hebben een goede relatie een KPO 

- 0 oncologische onderzoeksgroep heeft geen relatie met een KPO 

 

Opmerkingen: 

• Er is een zeer goede relatie met de 

patiëntenorganisatie. Er wordt gemakkelijk 

contact gelegd. Eén onderzoeksgroep geeft 

aan ook in het bestuur van de 

patiëntenorganisatie te zitten. 

• Anderen geven aan dat er meer structureel 

contact zou moeten zijn in plaats van enkel via 

projectvormen.  

Sommige onderzoeksgroepen benaderen (al dan niet 

in overleg met de patiëntenorganisaties), buiten de patiëntenorganisaties om, ook 

individuele patiënten of ziekenhuis patiëntenpanels voor advies over 

onderzoeksvoorstellen. Daarnaast geven een aantal onderzoeksgroepen aan graag 

nog met andere patiëntenorganisaties in contact te komen. 
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Figuur 21: Relatie tussen oncologische  

  onderzoeksgroepen en bijbehorende  

       kanker patiënten organisaties 

Figuur 22: Benaderen 

onderzoeksgroepen individuele 

patiënten (buiten KPO’s om)? 

Figuur 23: Benaderen 

onderzoeksgroepen ziekenhuis 

patiënten panels (buiten KPO’s om)? 

Figuur 24: Is er een andere KPO 

waar onderzoeksgroepen mee 

samen zouden willen werken? 
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Huidige status patiëntenparticipatie en wensen van oncologische 

onderzoeksgroepen in klinisch / translationeel onderzoek 

Alle oncologische onderzoeksgroepen maken gebruik van patiëntenparticipatie binnen 

klinisch onderzoek. De mate van betrokkenheid van de patiënt is variabel tussen de 

oncologische onderzoeksgroepen en is ook afhankelijk van het onderwerp van het 

onderzoeksproject. 

Huidige situatie: 

 

In de huidige situatie hebben patiënten voornamelijk een consulterende of adviserende 

rol. Hierbij verschaft de patiëntenorganisatie informatie of geeft de patiënt advies. 

 

 

 
Figuur 25: Huidig niveau patiëntenparticipatie 

binnen oncologische onderzoeksgroepen in 

klinisch/translationeel onderzoek.  

a) weergegeven in de vorm van de 

participatieladder  

b) weergegeven in een cirkeldiagram. 

Toehoorder: onderzoekers verstrekken informatie, 

stellen patiëntenorganisaties op de hoogte, 

Consulterend: patiëntenorganisatie verschaft 

informatie, adviserend: patiëntenorganisatie geeft 

advies op projectvoorstellen of wetenschappelijke 

publicaties, samen handelend: afgevaardigde van 

patiëntenorganisatie is volwaardig lid van het 

project team, patiënten initiatieven 

ondersteunend: patiëntenorganisatie bepaalt 

wat/hoe onderzocht wordt en door wie.  
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Algemeen: 

• Het is relevant patiënten te betrekken bij onderzoek. De inbreng van patiënten is 

potentieel erg belangrijk. Het niveau en de mate van betrokkenheid van de 

patiënt is echter verschillend en afhankelijk van het project. In een vroeg stadium 

worden bijna alle onderzoeksprojecten die om financiële ondersteuning vragen, 

voorgelegd aan de patiëntenorganisatie of individuele patiënten uit 

ziekenhuizenpanels, zoals het beoordelen van relevantie en patiëntbelasting. 

Veel van deze projecten sluiten direct aan op de onderzoeksagenda. Bijna alle 

PIF's worden gepresenteerd aan de individuele patiënten van ziekenhuispanels 

om de duidelijkheid te beoordelen. 

• Het probleem is om geschikte patiënten te vinden, die dit kunnen en op vrijwillige 

basis zouden willen meewerken om vanuit patiëntperspectief mee te denken. 

Het blijkt daarnaast voor veel patiënten niet eenvoudig om de huidige 

onderzoeksvoorstellen te beoordelen. Ook is de belasting voor patiënten met 

bepaalde tumorsoorten vaak te groot.   

• De patiënt kan het als ‘bedreigend’ ervaren om in een club met onderzoekers en 

hoogleraren te zitten om onderzoeken te beoordelen. Patiënten zouden hierin 

begeleid moeten worden. 

Onderzoeksagenda: 

• Op dit moment worden patiënten niet betrokken bij het opstellen van de 

onderzoeksagenda, behalve voor onderwerpen over kwaliteit van leven (zelden). 

Patiënten mogen uiteraard wel onderzoeksideeën aandragen, maar praktisch 

gezien worden dit soort ideeën van patiënten weinig gebruikt in 

onderzoeksvoorstellen. Het helpt al om de ideeën van de patiënt te bespreken 

om bijvoorbeeld misverstanden in de geest van patiënten op te helderen. 

• Andere onderzoeksgroepen geven aan dat patiënten tegenwoordig wel degelijk 

worden betrokken bij opstellen van de onderzoeksagenda. 

Patiëntenverenigingen nemen deel aan het bepalen van prioritering aan wat de 

commissie bedacht heeft 

 

Ondersteuning/lobby voor financiële ondersteuning 

• Individuele patiënten worden in overleg met de patiëntenorganisatie betrokken 

bij awareness en het verkrijgen van onderzoeksfunding. Deze individuen worden 

niet betrokken bij onderzoeksvoorstellen.  

• Momenteel krijgt een onderzoeker geen financiële steun zonder de patiënt erbij 

te betrekken. Patiëntenorganisaties worden ‘misbruikt’ om voor 

onderzoeksvoorstellen die ingediend gaan worden bij subsidieverstrekkers een 

‘letter of support’ te krijgen. Soms is (mail)contact nodig met de 

patiëntenorganisatie voordat een voorstel ondersteund wordt  

• Pas wanneer een patiëntenorganisatie in het bezit is van een fonds heeft zij 

zeggenschap over de onderwerpen die onderzocht gaan worden.  
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Deelname aan onderzoekersbijeenkomsten of focusgroepen 

• Patiëntenorganisaties nemen regelmatig deel aan symposia van 

onderzoeksgroepen en zijn soms aanwezig bij de presentatie van nieuwe 

onderzoeksvoorstellen. Patiënten worden regelmatig geïnformeerd over de 

resultaten van het onderzoek via regionale en landelijke bijeenkomsten.  

• Andere onderzoeksgroepen geven echter aan dat deelname van patiënten aan 

de onderzoeksbijeenkomsten structureel niet mogelijk is door gebrek aan tijd en 

het kleine aantal vrijwilligers. 

• Als focusgroepen nodig zijn voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten, worden 

patiënten vanuit de patiëntenorganisatie of individuele patiënten uit 

ziekenhuispanels uitgenodigd om deel te nemen aan de focusgroepen. Leden 

van de patiëntenorganisatie nemen vaak ook deel als volwaardige leden van het 

projectteam. 

 

Rapporteren onderzoeksresultaten 

• Een enkele onderzoeksgroep geeft aan dat resultaten van onderzoeken tijdens 

de periodieke vergaderingen worden gedeeld, waarbij de patiëntenorganisatie 

een consulterende rol speelt. Patiënten kunnen daarnaast ook worden betrokken 

bij de verspreiding van resultaten.  

 

Gewenste situatie: 

In de gewenste situatie hebben patiënten naast een adviserende rol ook inspraak in wat 

er onderzocht gaat worden en op welke manier. Patiënten zullen worden ingezet als 

volwaardig teamlid, beslissen samen met onderzoekers over de agendering en helpen 

bij de interpretatie en verspreiding van resultaten van een onderzoek.  
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Figuur 26: Gewenst niveau patiëntenparticipatie 

binnen oncologische onderzoeksgroepen in 

klinisch/translationeel onderzoek.  

a) weergegeven in de vorm van de 

participatieladder  

b) weergegeven in een cirkeldiagram. 

Toehoorder: onderzoekers verstrekken informatie, 

stellen patiëntenorganisaties p de hoogte, 

Consulterend: patiëntenorganisatie verschaft 

informatie, adviserend: patiëntenorganisatie geeft 

advies op projectvoorstellen of wetenschappelijke 

publicaties, samen handelend: afgevaardigde van 

patiëntenorganisatie is volwaardig lid van het 

project team, patiënten initiatieven 

ondersteunend: patiëntenorganisatie bepaalt 

wat/hoe onderzocht wordt en door wie.  

 

Algemeen: 

• De wens is om samen handelend of patiënten initiatieven ondersteunend te 

werken voor alle activiteiten op het gebied van patiëntenparticipatie gebaseerd 

op het idee dat de patiëntenorganisatie voldoende feeling heeft met 

wetenschappelijk onderzoek.  

• Patiënt kan de patiëntbelasting in een onderzoeksvoorstel beoordelen vanuit het 

perspectief van de patiënt. Het wordt ingewikkeld om de patiënt te betrekken bij 

het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Het zal ook afhangen van de 

organisatie en wat deze organisatie kan bieden aan patiënten. 
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PIF beoordelen: 

• Hier zou verbetering in kunnen komen. METC kijkt niet vanuit het perspectief van 

de patiënt. De ervaring is dat de PIF voor patiënten niet leesbaar is en een update 

behoeft. 

 

Rapporteren onderzoeksresultaten 

• De resultaten van een studie zouden ook op patiënt niveau beschreven moeten 

worden en beschikbaar komen voor het grote publiek. Maak naast het officiële 

artikel een begrijpelijk rapport voor leken. Dit rapport moet gemakkelijk te vinden 

zijn, bijvoorbeeld op de website van onderzoeksgroepen, maar ook de website 

van de patiëntenorganisatie 

• Het is een wens om voor dit onderwerp patiëntadvies te krijgen. Initiatief 

hiervoor ligt bij de onderzoeker. Het is gunstig om de patiënt aan te kondigen dat 

een onderzoek afgerond is. Patiënten kunnen kennis krijgen van dit onderzoek 

en moeten deze informatie op een begrijpelijke manier krijgen. 

• Het is belangrijk dat patiënten niet enkel betrokken zijn bij advisering over 

onderzoeksvoorstellen, maar van start tot einde van een studie betrokken zijn.  

 

 

Kwantificering van patiëntenparticipatie door oncologische onderzoeksgroepen 

 

Oncologische onderzoeksgroepen leggen gemiddeld 6 keer per jaar een 

onderzoeksvoorstel (ter indiening bij een subsidieverstrekker) neer bij 

patiëntenorganisaties voor advies. Voor deze aanvragen ontvangen de 

onderzoeksgroepen een ‘letter of support’. Hiervan wordt gemiddeld de helft ook 

daadwerkelijk gehonoreerd. Daarnaast leggen onderzoeksgroepen ook andere 

adviesvragen neer bij patiëntenorganisaties, niet in het kader van subsidie. Denk daarbij 

aan brainstorm sessies waarbij patiënten meedenken over de opzet van een studie. Ook 

kunnen patiënten deelnemen aan focusgroepen na honorering. Tumor-overstijgende 

aanvragen komen zelden voor. 

 

 

Figuur 27: Kwantificering van 

patiëntenparticipatie door 

oncologische onderzoeksgroepen 
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Voorbeelden van substantiële wijzigingen in protocol, PIF of gerelateerde items 

door oncologische onderzoeksgroepen vanwege feedback van patiënten 

 

• Veel onderzoeksgroepen vragen de patiëntenorganisaties advies te geven op de 

leesbaarheid van de PIF.  

• Een aantal onderzoeksgroepen heeft al in een vroeg stadium contact met 

patiëntenorganisaties. Zo is een patiëntenorganisatie momenteel betrokken bij 

een aanvraag die als consortium wordt ingediend bij het KWF. Patiënten geven 

hier continu feedback op.  

• ZonMw heeft onlangs een subsidie gehonoreerd voor een voorstel voortkomend 

uit de onderzoeksagenda van de patiëntenorganisatie. 

 

 

Hoe waardevol is de feedback van patiëntenorganisaties op de 

onderzoeksvoorstellen van de oncologische onderzoeksgroepen? 

 

Van de 7 oncologische onderzoeksgroepen: 

- 2 oncologische onderzoeksgroepen vinden het erg 

waardevol 

- 5 oncologische onderzoeksgroepen vinden het 

waardevol. 

- 0 oncologische onderzoeksgroepen vinden het 

niet waardevol, een beetje waardevol of neutraal. 

 

 

Opmerkingen: 

• Waardevol, waar een onderzoeker zich meer richt 

op overleving, kijkt de patiënt meer naar de belasting voor de patiënt en kwaliteit 

van leven. Door de patiënten erbij te betrekken is er een balans op het gebied 

van uitkomstmaten binnen een onderzoek. De patiënt ondersteunt ook bij het 

verkennen van de psychosociale aspecten. 

• De patiënten geven vaak terug dat ze graag een rapportage zien van wat het 

onderzoek heeft opgeleverd. Hier denken onderzoekers niet aan. 

• Onderzoeksvoorstellen om financiële ondersteuning aan te vragen worden 

geschreven op professioneel niveau. Patiënt kan het voorstel verkeerd begrijpen, 

die op dat moment voor de onderzoeker niet relevant zijn.  

• De feedback hangt erg af van de expertise van de persoon die ernaar kijkt. 

 

 

erg 
waardevol

29%

waardevol
71%

Figuur 28: Hoe waardevol is de feedback 
van KPO's voor de onderzoeksvoorstellen 

van de oncologische groepen? 
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Zijn de landelijke tumor-specifieke 

patiëntenorganisatie(s) voldoende professioneel 

ingericht voor een structureel overleg over studies? 

 

Van de 7 oncologische onderzoeksgroepen: 

- 5 oncologische onderzoeksgroepen 

antwoordden ja  

- 2 oncologische onderzoeksgroepen 

antwoordden nee  

 

 

Er is op dit moment al veel professionaliteit of het is 

duidelijk dat daar hard aan wordt gewerkt. 

Onderbemand zijn is momenteel het belangrijkste aandachtspunt voor de 

patiëntenorganisatie. Ook is er veel vrijwillige inzet, wat ook te maken heeft met 

beperkte middelen.  

Door achterover te leunen worden dingen niet geregeld, dus er moet actief tijd gestopt 

worden in de professionalisering. Wellicht kunnen zij leren van andere 

patiëntenorganisaties. Hulp bieden en structuur leveren aan patiëntenorganisatie(s) is 

nodig om dingen te uniformeren, eventueel in samenwerking met NFK en KWF.  

Er is behoefte aan een continu aanspreekpunt binnen een patiëntenorganisatie. Het zou 

goed zijn om in een vroeg stadium 1 of meer patiënten te betrekken bij studie-ideeën en 

protocolontwikkeling in plaats van alleen wanneer het protocol beschikbaar is en klaar is 

om opgestuurd te worden om financiële ondersteuning aan te vragen. Iemand zou dit 

moeten regelen en coördineren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja
71%

nee
29%

Figuur 29: Zijn de KPO’s voldoende 
professioneel ingericht voor een 
structureel overleg over studies? 
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Conclusie 

 
Uit dit rapport blijkt dat zowel de patiëntenorganisaties als de oncologische 

onderzoeksgroepen patiëntenparticipatie als (zeer) waardevol beschouwen.  

 

Patiëntenorganisaties* werken hard aan de professionalisering. Het delen van 

bestaande templates/tools, werkwijzen en ervaringen/succesverhalen ondersteunen dit 

proces. Het opzetten en implementeren van een infrastructuur blijkt echter lastig te zijn, 

voornamelijk door gebrek aan capaciteit en professionele coördinatie. Bij groepen die  

zeldzame tumoren vertegenwoordigen of tumoren met een lage overlevingskans is het 

bijna onmogelijk een grote stabiele groep van patiëntvertegenwoordigers te krijgen en 

worden soms naasten als ervaringsdeskundigen ingezet. Het vragen van financiële 

vergoeding zou kunnen helpen bij het opzetten van een goede infrastructuur en training 

van patiënten in het geven van ziekte overstijgende feedback. Ook kan een vergoeding 

ertoe bijdragen dat het werk serieuzer genomen wordt door onderzoekers. 

 

Momenteel worden patiënten voornamelijk ingezet bij het consulteren en adviseren op 

onderzoeksvoorstellen die ingediend worden bij een subsidieverstrekker. De wens is om 

deze rol uit te breiden naar samen handelend en patiënt initiatief ondersteunend en 

patiënten gedurende de looptijd van een studie meer te betrekken. 

Patiëntenorganisaties geven aan vooral meer inspraak te willen hebben bij het opstellen 

van een onderzoeksagenda en invloed te hebben op onderzoeksvragen.  

 

 

 

 

                                                

                                              

                         

 

  

       

 

         

        

 

 

  

        Figuur 30: Huidige (oranje) en gewenste (blauw) niveau patiëntenparticipatie binnen kanker patiënten    

        organisaties. Deze resultaten zijn gebaseerd op antwoorden van 12 van de 19 KPO’s. 

 

Huidige en gewenste niveau patiëntenparticipatie binnen patiëntenorganisaties 

 



Rapportage Nulmeting 2019 
Versie 1.0 

Patiënt Participatie Rapportage Nulmeting 2019_v1.0                                                                                                    39 

Onderzoekers* zien steeds vaker de meerwaarde van patiëntenparticipatie. De meeste 

oncologische groepen zijn inmiddels in contact met patiëntenorganisaties of betrekken 

individuele patiënten, eventueel uit ziekenhuis patiëntpanels. Dit komt mede doordat 

subsidieverstrekkers steeds vaker eisen stellen aan patiëntparticipatie in 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Oncologische onderzoeksgroepen laten een grote voorkeur zien in het vergroten van 

patiëntenparticipatie op het gebied van resultaten. Patiënten zouden zowel meer 

ingezet kunnen worden bij de interpretatie van resultaten als de verspreiding van 

resultaten.   

 

    
           Figuur 31: Huidige (oranje) en gewenste (blauw) situatie  patiëntenparticipatie binnen oncologische  

           onderzoeksgroepen. Deze resultaten zijn gebaseerd op antwoorden van 7 van de 19 onderzoeksgroepen.  

 
 

Het doel van DORP is om zowel patiëntenorganisaties als onderzoeksgroepen een stap 

hoger op deze ladder van patiëntenparticipatie brengen. DORP is betrokken bij / bezig 

met verschillende projecten om dit te ondersteunen en faciliteren, zoals het maken van 

een handleiding voor het opstellen van een lekensamenvatting van 

onderzoeksresultaten en een handleiding voor het opstellen van een 

onderzoeksagenda. 

 

* De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op antwoorden van 7 van de 19 responderende 

onderzoeksgroepen en 12 van de 19 responderende KPO’s. 

Huidige en gewenste niveau patiëntenparticipatie binnen oncologische onderzoeksgroepen
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Afkortingen 

 

BVN  Borstkanker Vereniging Nederland 

DORP  Dutch Oncology Research Platform 

IKNL  Integraal Kankercentrum Nederland 

KPO  Kanker Patiënten Organisatie 

NFK  Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen 

PAG  Patiënten Advies Groep Borstkanker 

PIF  Patiënten Informatie Folder 

 

 

Bijlagen 

 
Enquête _ patiëntenorganisaties 

Enquête _ onderzoeksgroepen 
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DORP: Pijler Patiëntenbetrokkenheid:  

Survey voor patiëntenorganisaties op het gebied van oncologie 
https://www.researchplatform-dorp.nl/patientbetrokkenheid/  

Final 14feb2019 

 

Naam Oncologische 

Patiëntenorganisatie:……………….…………………………………………………………………………. 

Kankersoort waarin uw Patiëntenorganisatie zich voor 

inzet:…………………………………………………………….. 

Contactpersoon 

Patiëntenorganisatie:………………………………………………………………………………………………… 

NFK 

Lid:……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Deelname aan Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek (sinds feb 

2019):..………………………………………. 

Datum 

survey:………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

Achtergrond survey 

Binnen DORP, Dutch Oncology Research Platform, werken onderzoeksgroepen samen 

om meer, beter en sneller klinisch oncologisch onderzoek te kunnen doen. Missie is om 

samen de knelpunten op te lossen die er zijn rondom klinisch multicenter-

kankeronderzoek. Zo komen nieuwe behandelingen eerder beschikbaar voor patiënten 

met kanker.  

DORP bestaat uit vier pijlers: Monitoring, Projectmanagement, Statistiek en 

Patiëntenbetrokkenheid. 

 

DORP heeft vanuit de Pijler Patiëntenbetrokkenheid het doel om actieve 

patiëntenbetrokkenheid op een gestructureerde manier voor oncologisch onderzoek te 

faciliteren voor de ontwikkeling en uitvoering van klinisch en translationeel oncologisch 

onderzoek in de breedste zin. 

 

Doel survey 

Inzicht krijgen in de huidige situatie van patiëntenbetrokkenheid van oncologische 

patiëntenorganisaties bij oncologisch onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchplatform-dorp.nl/patientbetrokkenheid/
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Subdoel survey  

Aangeven op welke wijze er reeds patiëntenbetrokkenheid is binnen uw organisatie bij 

oncologisch onderzoek:  

1. Consulterend: patiëntenorganisatie verschaft informatie 

2. Adviserend: patiëntenorganisatie geeft advies op projectvoorstellen of 

wetenschappelijke publicaties 

3. Samen handelend: afgevaardigde van patiëntenorganisatie is volwaardig lid van 

een project 

4. Patiënten initiatieven ondersteunend: patiëntenorganisatie bepaalt wat en 

hoe er onderzocht wordt en door wie 

 

In de praktijk is het heel goed mogelijk dat een patiëntenorganisatie op verschillende 

niveaus/ wijze betrokken is bij diverse onderzoeken waarover een patiëntenorganisatie 

geraadpleegd wordt, bijvoorbeeld adviserend bij een klinisch onderzoek en samen 

handelend bij het ontwikkelen van een keuzehulp.  

 

Uitvoering survey 

Na uw toestemming om deel te nemen aan deze survey, zal Jennifer de Haas, werkzaam 

binnen DORP in de Pijler Patiëntenparticipatie, een belafspraak inplannen van maximaal 

een uur om deze survey met u door te nemen. U kunt er ook voor kiezen de survey 

schriftelijk in te vullen zonder belafspraak. U kunt de survey daarna terugsturen naar 

patientenparticipatie@researchplatform-dorp.nl. Jennifer zal u mogelijk opbellen voor 

eventuele toelichting op uw antwoorden. 

 

Voor eventuele vragen over dit survey, kunt u contact opnemen met Jennifer de Haas via 

patientenparticipatie@researchplatform-dorp.nl of 088-234 6730. 

 

Algemene vragen 

 

1.  

a. Hoeveel leden heeft uw patiëntenorganisatie in totaal?  

□ 1 – 5 
□ 5 – 10 
□ 10 – 20 
□ 20 – 50 

□ 50 – 100 

□ 100 – 500 
□ meer dan 500 

 

b. Hoeveel leden van het totaal aantal leden van uw patiëntenorganisatie zijn 

actieve leden? 

□ 1 – 5 
□ 5 – 10 
□ 10 – 20 
□ 20 – 50 

□ 50 – 100 

mailto:patientenparticipatie@researchplatform-dorp.nl
mailto:patientenparticipatie@researchplatform-dorp.nl
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□ 100 – 500 
□ meer dan 500 
 

2. In hoeverre vindt uw organisatie het belangrijk dat patiënten betrokken 

worden bij het opzetten en uitvoeren van klinisch en/of translationeel oncologisch 

onderzoek? 

□ Niet belangrijk 
□ Beetje belangrijk 
□ Belangrijk 
□ Zeer belangrijk 

□ Neutraal 
 

3. Eén van de doelen vanuit DORP is matching van specifieke onderzoeksgroepen 

en patiëntenorganisaties. Vanuit DORP is geprobeerd een overzicht te creëren van 

onderzoeksgroepen en patiëntenorganisaties.  

a. Heeft uw organisatie contact met de oncologische onderzoeksgroep? Zo ja, 

hoe is de relatie? 

b. Is er een andere onderzoeksgroep met wie u zou willen samenwerken? Zo 

ja, welke? 

 

Naam 

Patiëntenorganisatie 

Naam 

onderzoeksgroe

p* 

Contact met de 

genoemde 

onderzoeksgroe

p? 

Ja; 

Nee 

Hoe is de relatie 

met deze 

onderzoeksgroe

p? 

Zeer goed (5);  

Goed (4);  

Neutraal (3);  

Slecht (2);  

Zeer slecht (1) 

Wens tot 

samenwerking 

met een andere 

oncologische 

onderzoeksgroep

*? 

Ja; 

Niet van 

toepassing; 

Eventuele naam 

van 

onderzoeksgroep 

Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland 

    

Borstkankervereniging 

Nederland (BVN) 

Borstkanker 

Onderzoek Groep 

   

Belangengroep M.E.N.     

Belangenvereniging 

Von Hippel Lindau 

    

Hematon Hemato-

Oncologie voor 

Volwassenen 

Nederland 

   

Hersenletsel     

Leven met blaas- of 

nierkanker 

    

Living With Hope 

Foundation 

Dutch Pancreatic 

Cancer Group 

   

Longkanker Nederland Ned. Ver. van 

Artsen voor 

   

https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/asbestslachtoffers-vereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/asbestslachtoffers-vereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/borstkankervereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/borstkankervereniging-nederland/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/belangengroep-men/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/belangenvereniging-von-hippel-lindau/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/belangenvereniging-von-hippel-lindau/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/hematon/
https://nfk.nl/organisaties/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/leven-met-blaas-of-nierkanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/leven-met-blaas-of-nierkanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/living-with-hope-foundation/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/living-with-hope-foundation/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/longkanker-nederland/
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Naam 

Patiëntenorganisatie 

Naam 

onderzoeksgroe

p* 

Contact met de 

genoemde 

onderzoeksgroe

p? 

Ja; 

Nee 

Hoe is de relatie 

met deze 

onderzoeksgroe

p? 

Zeer goed (5);  

Goed (4);  

Neutraal (3);  

Slecht (2);  

Zeer slecht (1) 

Wens tot 

samenwerking 

met een andere 

oncologische 

onderzoeksgroep

*? 

Ja; 

Niet van 

toepassing; 

Eventuele naam 

van 

onderzoeksgroep 

Longziekten en 

Tuberculose 

Lynch Polyposis Dutch Colorectal 

Cancer Group 

   

Patiëntenvereniging 

HOOFD-HALS 

Nederlandse 

Werkgroep 

Hoofd-Hals 

Tumoren  

   

Stichting voor Patiënten 

met Kanker aan het 

Spijsverteringskanaal 

(SPKS) 

Dutch Peritoneal 

Oncology Group; 

Dutch Upper GI 

Cancer Group; 

Dutch Colorectal 

Cancer Group 

   

Stomavereniging Dutch Colorectal 

Cancer Group 

   

Vereniging Ouders, 

Kinderen en Kanker 

Dutch Childhood 

Oncology Group 

   

Olijf Dutch 

Gynaecological 

Oncology Group 

   

Patiëntenplatform 

Sarcomen 

    

ProstaatKankerStichting

.nl 

Stichting Dutch 

Uro-Oncology 

Studygroup 

   

Stichting Jongeren en 

Kanker 

    

Stichting Melanoom     

Stichting Zaadbalkanker     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/lynch-polyposis/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenvereniging-hoofd-hals/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenvereniging-hoofd-hals/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/spks/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/spks/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/spks/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/spks/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stomavereniging/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/vereniging-ouders-kinderen-en-kanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/vereniging-ouders-kinderen-en-kanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/olijf/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenplatform-sarcomen/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/patientenplatform-sarcomen/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/prostaatkankerstichtingnl/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/prostaatkankerstichtingnl/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-jongeren-en-kanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-jongeren-en-kanker/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-melanoom/
https://nfk.nl/kankerpatientenorganisaties/stichting-zaadbalkanker/
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4. Heeft uw organisatie contact met Universitaire Medische centra in Nederland? 

Indien ja, hoe is de relatie? 

 

Naam UMC Contact 

met 

UMC? 

 

Ja; 

Nee 

Hoe is de 

relatie met 

het UMC? 

 

Zeer goed (5);  

Goed (4);  

Neutraal (3);  

Slecht (2);  

Zeer slecht (1) 

Amsterdam UMC   

Erasmus Medisch Centrum    

Leids Universitair Medisch Centrum   

Maastricht Universitair Medisch Centrum +    

Nederlands Kanker Instituut -Antoni van Leeuwenhoek   

Radboud Universitair Medisch Centrum    

Universitair Medisch Centrum Groningen   

Universitair Medisch Centrum Utrecht   

 

 

Vragen over Patiëntenbetrokkenheid binnen uw organisatie 

5.  

a. In welke mate is uw organisatie betrokken bij klinisch en translationeel 

oncologisch onderzoek?  

b. Wenst u veranderingen in de mate van patiëntenbetrokkenheid door uw 

organisatie bij klinisch en translationeel oncologisch onderzoek over 5 à 10 

jaar?  

  

Activiteiten van 

Patiëntenbetrokkenheid 

Niveau van 

Patiëntenbetrokkenheid*: 

 

 

Consulterend (1) 

Adviserend (2) 

Samen handelend (3) 

Patiënten initiatieven 

ondersteunend (4) 

Gewenst niveau van 

Patiëntenbetrokkenheid* 

over 5 à 10 jaar: 

 

Consulterend (1) 

Adviserend (2) 

Samen handelend (3) 

Patiënten initiatieven 

ondersteunend (4) 

Invloed op onderzoeksvragen   

Relevantie van onderzoek 

beoordelen 
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Activiteiten van 

Patiëntenbetrokkenheid 

Niveau van 

Patiëntenbetrokkenheid*: 

 

 

Consulterend (1) 

Adviserend (2) 

Samen handelend (3) 

Patiënten initiatieven 

ondersteunend (4) 

Gewenst niveau van 

Patiëntenbetrokkenheid* 

over 5 à 10 jaar: 

 

Consulterend (1) 

Adviserend (2) 

Samen handelend (3) 

Patiënten initiatieven 

ondersteunend (4) 

Inspraak op opzet van 

onderzoeken 

  

Advies voor wel/geen 

financiering  

  

Deelname aan 

onderzoeksbijeenkomsten  

  

Focusgroep   

Patiënten informatiebrief 

beoordelen 

  

Opstellen van een 

onderzoeksagenda 

  

 

 

6. Zijn er knelpunten die patiëntenbetrokkenheid bij uw organisatie in de weg 

staan? Indien ja, geef graag aan welke knelpunten. 

□ Ja 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Nee 
 

 

7. Worden er op dit moment adviesvragen betreffende onderzoek aan uw 

patiëntenorganisatie voorgelegd? Indien ja, welke soort adviesvragen. 

U kunt uw antwoord in de onderstaande tabel invullen.  

 

Onderzoeksaanvragen Geen 1-5 5-10 10-

20 

20-

50 

Meer 

dan 50 

Totale hoeveelheid voorgelegde onderzoeksvragen ter 

advisering per jaar van ZonMw, KWF en andere 

subsidiegevers 

      

Aantal adviesvragen op het gebied van onderzoek niet in het 

kader van een subsidie per jaar 

      

Aantal tumoroverstijgende verzoeken per jaar       

Aantal daadwerkelijk door uw organisatie beoordeelde 

onderzoeken per jaar  

      

 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Is er een Wetenschappelijke Patiëntenadviesgroep binnen uw organisatie?  

□ Ja, de groep heet………………………………………….en bestaat uit ……………..leden 

□ Nee, vanuit de organisatie is er ook geen wens om een Patiëntenadviesgroep in te richten 

□ Nee, wel een wens om een Patiëntenadviesgroep in te richten 

 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Heeft u uw ervaringsdeskundigen/medewerkers opgeleid om in de (rol van een) 

Wetenschappelijke Patiëntenadviesgroep te komen?  

□ Ja, intensief 

□ Ja, enige mate 
□ Nee, daar hebben we nauwelijks mogelijkheden toe 

□ Nee, doen we niet 
□ Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Hoe heeft u deze ervaringsdeskundigen/medewerkers opgeleid?  

□  Niet van toepassing 

□  PGO-training 

□ Informatie vanuit het bestuur gegeven  
□ Speciaal opleidingsplan binnen de eigen organisatie 

□ Ik doe zelf de beoordeling en heb mij de inhoud zelf eigen gemaakt  
□ Anders, 

namelijk………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11.  

a. Is er een vastgestelde werkwijze met criteria hoe u binnengekomen 

onderzoeksvoorstellen toetst van onderzoekers die advies zouden willen bij 

uw Wetenschappelijke Patiëntenadviesgroep? 

b. Heeft u een website en staat daar informatie over het behandelen van 

adviesvragen op? 

 

De volgende vragen kunnen meegenomen worden in het antwoord:  

- Zijn er criteria welke studies al dan niet beoordeeld worden (bv. geen proefdier / labstudies 

of alleen studies waar kwaliteit van leven een belangrijke rol speelt);  

- Zijn er criteria voor de beoordeling van een studie?  

- Zijn er criteria om te besluiten in welke studies u een rol wil spelen bijvoorbeeld lid van de 

adviesraad?] 

- Vraagt u hier een financiële bijdrage voor? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tot slot 
 

12. Mogen wij u in de nabije toekomst benaderen voor eventuele verdiepende 

vragen of is er iemand anders in uw organisatie die hier verder over gaat? Indien 

ja, graag ontvangen we de naam en contactgegevens (e-mailadres en 

telefoonnummer) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORP  

Pijler Patiëntenbetrokkenheid 
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Survey voor onderzoeksgroepen op het gebied van oncologie 
Final 06juni2019 

 

Naam 

onderzoeksgroep:……………….……………………………………………………………………………………………. 

Kankersoort waarin uw onderzoeksgroep zich voor 

inzet:………………………………………………………………….. 

Contactpersoon 

onderzoeksgroep:…………………..………………………………………………………………………………… 

Website 

onderzoeksgroep:……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum 

survey:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Achtergrond survey 

Binnen DORP, Dutch Oncology Research Platform, werken onderzoeksgroepen samen 

om meer klinisch oncologisch onderzoek te kunnen verrichten van hoge kwaliteit en te 

kunnen realiseren binnen een kortere tijd. Onze missie is om samen de knelpunten op 

te lossen die er zijn rondom klinisch multicenter oncologisch onderzoek met als ultiem 

doel dat dit de zorg van patiënten met kanker ten goede komt.  

 

DORP bestaat uit vier pijlers: Monitoring, Projectmanagement, Statistiek en 

Patiëntenbetrokkenheid.  Het doel bij de pijler Patiëntenbetrokkenheid is om actieve 

patiëntenbetrokkenheid op een gestructureerde manier te faciliteren voor de 

ontwikkeling en uitvoering van klinisch en translationeel oncologisch onderzoek in de 

breedste zin. 

 

Doel survey 

Inzicht krijgen in de patiëntenbetrokkenheid bij oncologisch onderzoek binnen de 

verschillende oncologische onderzoeksgroepen. 

Subdoel survey  

In de praktijk is het heel goed mogelijk dat een patiëntenorganisatie op verschillende 

niveaus/ wijze betrokken is bij diverse onderzoeken waarover een patiëntenorganisatie 

geraadpleegd wordt, bijvoorbeeld adviserend bij een klinisch onderzoek en samen 

handelend bij het ontwikkelen van een keuzehulp.  

 

De mate en wijze van patiëntenbetrokkenheid door uw onderzoeksgroep met een 

patiënt(enorganisatie) bij oncologisch onderzoek kan worden opgesplitst in:  

1. Toehoorder: onderzoeker(s) verstrekken informatie en/of houdt de 

vertegenwoordiger/betrokken patiënt(enorganisatie) op de hoogte 

2. Consulterend: patiënt(en organisatie) verschaft informatie 

3. Adviserend: patiënt(en organisatie) geeft advies op projectvoorstellen of 

wetenschappelijke publicaties 

4. Samen handelend: afgevaardigde van patiëntenorganisatie is volwaardig lid van 

een project 
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5. Patiënten initiatieven ondersteunend: patiëntenorganisatie bepaalt wat en 

hoe er onderzocht wordt en door wie 

 

Uitvoering survey 

Als uw onderzoeksgroep instemt om deel te nemen aan deze survey, zal Jennifer de 

Haas, werkzaam binnen de DORP Pijler Patiëntenparticipatie, een belafspraak inplannen 

van maximaal een uur om deze survey met u door te nemen.  

 

Voor eventuele vragen over deze survey, kunt u contact opnemen met Jennifer de Haas 

via de mail patientenparticipatie@researchplatform-dorp.nl of telefonisch via 088-234 

6730. 

 

Vragen over patiëntenbetrokkenheid binnen uw 

onderzoeksgroep 

 

1. Hoeveel onderzoekers omvat het bestuur en de eventuele werkgroepen van uw 

landelijke onderzoeksgroep in totaal?  

□ Het bestuur van de ……………….  (afkorting onderzoeksgroep) omvat ……………….. leden  

□ De ………………. (afkorting onderzoeksgroep) heeft wel / geen werkgroep(en)  (doorhalen wat van 

toepassing is) 

□ De werkgroep(en) van de ……………….  (afkorting onderzoeksgroep) heeft ……………….. leden per 

werkgroep 

□ Anders, namelijk………….. 
 

Toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

2. In hoeverre vindt uw onderzoeksgroep het belangrijk dat patiënten betrokken 

worden bij het opzetten en uitvoeren van klinisch en/of translationeel oncologisch 

onderzoek? 

□ Niet belangrijk 
□ Beetje belangrijk 
□ Belangrijk 
□ Zeer belangrijk 

□ Neutraal 

 

Toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  

mailto:patientenparticipatie@researchplatform-dorp.nl
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a. Is er een vastgestelde werkwijze hoe uw onderzoeksgroep 

patiëntenorganisatie(s) betrekt bij het opzetten en uitwerken van 

onderzoeksvoorstellen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b.  Heeft uw onderzoeksgroep een website? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Zo ja, staat daar informatie vermeld over deze 

werkwijze?……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Zijn er binnen uw onderzoeksgroep behoeften voor meer betrokkenheid van de 

patiëntenorganisaties bij uw onderzoeksgroep? Zo ja, welke behoeften? 

□ Nee 
□ Ja 

Welke behoefte voor betrokkenheid van patiëntenorganisatie bestaat er? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Zijn er knelpunten die het betrekken van patiëntenorganisaties bij uw 

onderzoeksgroep in de weg staan? Zo ja, welke knelpunten? 

□ Nee 
□ Ja 

Welke knelpunten signaleert u? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Eén van de doelen vanuit DORP is een interactie faciliteren van tumorspecifieke 

onderzoeksgroepen met patiëntenorganisaties.  

a. Heeft uw onderzoeksgroep contact met een of meer landelijke 

patiëntenorganisatie(s)?  

□ Nee 

□ Niet van toepassing 
□ Ja,  met de landelijke patiëntenorganisatie ……………………….. (naam) en de relatie is …………(Zeer goed 

(5); Goed (4); Neutraal (3); Slecht (2); Zeer slecht (1)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Benadert uw onderzoeksgroep individuele patiënten voor 

patiëntenbetrokkenheid bij oncologisch onderzoek, dus buiten de 

landelijke patiëntenorganisatie om? 

□ Nee 
□ Niet van toepassing 
□ Ja,  en de relatie is …………(Zeer goed (5); Goed (4); Neutraal (3); Slecht (2); Zeer slecht (1)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Benadert uw onderzoeksgroep een ziekenhuispanel voor 

patiëntenbetrokkenheid bij oncologisch onderzoek, dus buiten de 

landelijke patiëntenorganisatie om? 
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□ Nee 
□ Niet van toepassing 
□ Ja,  en de relatie is …………(Zeer goed (5); Goed (4); Neutraal (3); Slecht (2); Zeer slecht (1)) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Is er een andere (landelijke) patiëntenorganisatie (zie de tabel hieronder) 

met wie u samenwerkt / zou willen samenwerken?  

□ Nee 

□ Niet van toepassing 
□ Ja,  met de (landelijke) patiëntenorganisatie ……………………….. (naam) en de relatie is …………(Zeer 

goed (5); Goed (4); Neutraal (3); Slecht (2); Zeer slecht (1); (nog niet van toepassing (0)) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.  

a. Betrekt uw onderzoeksgroep de landelijke 

patiëntenorganisatie/(ziekenhuispanel met) individuele patiënten bij 

klinisch en translationeel oncologisch onderzoek?  

b. In welke mate betrekt uw onderzoeksgroep landelijke 

patiëntenorganisatie/(ziekenhuispanel met) individuele patiënten bij 

klinisch en translationeel oncologisch onderzoek?  

c. Wenst u veranderingen in de mate waarop uw onderzoeksgroep 

patiëntenorganisaties bij klinisch en translationeel oncologisch onderzoek 

betrekt over 5 à 10 

 

Activiteiten van 

Patiëntenbetrokkenheid 

Wel/geen 

patiënten-

betrokkenhei

d 

Ja 

Nee 

Door wie 

betrokkenhe

id? 

 

Patiëntenorgani

satie (PO) 

Individuele 

patiënt(en)(Ind.) 

Patiënten uit 

onze 

Ziekenhuispane

l(Zkh) 

Anders, 

namelijk….. 

Niveau van 

Patiëntenbe

trokkenheid 

 

Toehoorder (1) 

Consulterend 

(2) 

Adviserend (3) 

Samen 

handelend (4) 

Patiënten 

initiatieven 

ondersteunend 

(5) 

Gewenst 

niveau van 

Patiëntenbe

trokkenheid 

over 5 à 10 

jaar 

Toehoorder (1) 

Consulterend 

(2) 

Adviserend (3) 

Samen 

handelend (4) 

Patiënten 

initiatieven 

ondersteunend 

(5) 

Invloed op agendering van 

onderzoeksvragen 

    

Relevantie van onderzoek 

beoordelen 

    

Inbreng bij opzet van 

onderzoeken 
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Activiteiten van 

Patiëntenbetrokkenheid 

Wel/geen 

patiënten-

betrokkenhei

d 

Ja 

Nee 

Door wie 

betrokkenhe

id? 

 

Patiëntenorgani

satie (PO) 

Individuele 

patiënt(en)(Ind.) 

Patiënten uit 

onze 

Ziekenhuispane

l(Zkh) 

Anders, 

namelijk….. 

Niveau van 

Patiëntenbe

trokkenheid 

 

Toehoorder (1) 

Consulterend 

(2) 

Adviserend (3) 

Samen 

handelend (4) 

Patiënten 

initiatieven 

ondersteunend 

(5) 

Gewenst 

niveau van 

Patiëntenbe

trokkenheid 

over 5 à 10 

jaar 

Toehoorder (1) 

Consulterend 

(2) 

Adviserend (3) 

Samen 

handelend (4) 

Patiënten 

initiatieven 

ondersteunend 

(5) 

Beoordelen belasting voor 

patiënt 

    

Beoordelen Patiënten 

informatiebrief   

    

Deelname aan focusgroep 

  

    

Deelname aan 

onderzoeksbijeenkomsten  

    

Support /Lobby bij verkrijgen 

funding 

    

Interpretatie bij analyse      

Rapporteren 

onderzoeksresultaten 

    

 

8. Worden er op dit moment adviesvragen betreffende onderzoek door uw 

onderzoeksgroep aan patiëntenorganisatie(s) voorgelegd? Indien ja, welke soort 

adviesvragen. 

U kunt uw antwoord in de onderstaande tabel invullen.  

 

Adviesvragen per jaar Aantal (getal invullen 

of niet van toepassing 

(nvt)) 

Totale hoeveelheid voorgelegde onderzoeksaanvragen ter advisering 

per jaar van ZonMw, KWF en andere subsidiegevers 

 

Totale hoeveelheid voorgelegde onderzoeksaanvragen ter advisering 

per jaar die daadwerkelijk door een patiënt(organisatie) een Letter of 

Support (of vergelijkbare erkenning) hebben ontvangen 

 

Totale hoeveelheid voorgelegde onderzoeksaanvragen ter advisering 

per jaar van ZonMw, KWF en andere subsidiegevers die door de 

subsidiegevers gehonoreerd zijn 

 

Aantal adviesvragen op het gebied van onderzoek niet in het kader van 

een subsidie per jaar 
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Adviesvragen per jaar Aantal (getal invullen 

of niet van toepassing 

(nvt)) 

Aantal tumoroverstijgende verzoeken per jaar   

 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Kunt u één of meer voorbeelden geven waarbij feedback vanuit een 

patiëntenorganisatie(s) op een onderzoek(svoorstel) tot een substantiële wijziging 

van de aanpak / het protocol / PIF heeft geleid? 

 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Vindt u de feedback van de landelijke tumorspecifieke patiëntenorganisatie 

waardevol op uw aanvragen?  

□ Ja, heel waardevol 

□ Ja, waardevol 
□ Neutraal 

□ Nauwelijks waardevol 
□ Niet waardevol 

□ Anders, namelijk…………………… 

 

Toelichting……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Vindt u dat de landelijke tumorspecifieke patiëntenorganisatie(s) voldoende 

professioneel is (zijn) ingericht voor een structureel overleg over studies?  

□ Nee 
□ Ja 

Welke behoefte is er vanuit uw onderzoeksgroep? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tot slot 
 

11. Op welk e-mailadres kunnen we uw onderzoeksgroep voor toekomstige 

communicatie benaderen?  

E.mailadres………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


