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Nieuwsbrief oktober 2021

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor DORP - Ready to Connect op 7 december.
Daarnaast belichten we weer een samenwerkingsverband waarin we deelnemen, dit keer
Platform Onderzoekersnetwerken. Waarom nemen we daaraan deel en welke kennis delen
we?

Ook een concreet voorbeeld van de bijdrage die DORP heeft geleverd aan een studie, dit
keer de EXCITE Flash Mob.

In de Wist-je-dat een aantal publicaties waaraan DORP heeft meegewerkt en bijeenkomsten
die er gepland zijn. Deze zijn ook te vinden in de agenda.

We hopen iedereen in ieder geval 7 december te ontmoeten!

DORP - Ready to connect
De voorbereidingen voor DORP – Ready to Connect zijn in volle gang en
het programma is bijna rond! In de komende week zullen wij de aanmeldprocedure
inclusief het volledige programma met onder andere sprekers vanuit het ministerie van
VWS, ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik en Health-RI bekend maken, dus
hou onze website en Social Media kanalen in de gaten voor meer informatie.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten; Deze middag zal plaatsvinden in het
Beatrixgebouw te Utrecht (wij volgen uiteraard de op dat moment geldende COVID
maatregelen).

Kortom, SAVE THE DATE: Dinsdagmiddag 7 December 2021

ARE YOU READY TO CONNECT WITH DORP?

Platform onderzoekersnetwerken
DORP zet zich met en voor onderzoekers uit de oncologie in om knelpunten in klinisch
onderzoek op te lossen. In Nederland zijn er verschillende Platform
onderzoekersnetwerken met eenzelfde inzet, vanuit een andere discipline. Vier daarvan,
namelijk WCN (cardiologie), NVOG consortium (obstetrie en gynaecologie), Pedmed-NL
(pediatrie) en DORP (oncologie), hebben de handen ineengeslagen binnen het Platform
Onderzoekersnetwerken (PO).
Optimaal onderzoeksklimaat
Elk netwerk heeft een eigen organisatie en biedt haar eigen pakket aan diensten en
support. Wat verbindt, is de visie om voor klinisch onderzoekers in Nederland een
optimaal onderzoeksklimaat te creëren en te behouden. Dit is noodzakelijk om in een
competitief internationaal speelveld, hoogwaardig klinisch onderzoek uit te kunnen
blijven voeren.
Lees meer...

1Bijdrage DORP aan EXCITE Flash Mob studie
In maart van dit jaar werd de darmkankermaand afgetrapt met de EXCITE Flash Mob
studie. De uitdaging van deze niet-WMO-plichtige studie was om gedurende een week
data te verzamelen over de eerstelijns behandeling bij gemetastaseerde
dikkedarmkanker in zoveel mogelijk centra in Nederland. Om dit te kunnen doen, was
het noodzakelijk om in een korte periode bij de deelnemende centra de lokale
goedkeuring te regelen. De onderzoekers van deze studie hebben DORP benaderd om
hulp te bieden bij het bespoedigen van dit proces.
Wat heeft DORP kunnen betekenen?
DORP heeft meegedacht over hoe het studiedossier zo optimaal mogelijk aan te bieden
bij de deelnemende centra. Hierdoor werd duidelijk welke documenten en contracten
van belang waren en kon er een compleet pakket worden aangeleverd waardoor lokale
toetsing snel kon starten. Ook heeft DORP een aantal onduidelijkheden over het
(anonieme) gebruik van patiëntgegevens voorgelegd aan de ELSI Servicedesk om
hiermee de onderzoekers vooruit te helpen en alvast te anticiperen op vragen vanuit
deelnemende centra. Daarnaast heeft DORP meegedacht over de methodologie en
statistische onderbouwing van de studie.
Lees meer...

COIN: ctDNA Op weg naar Implementatie in Nederland
Een oproep vanuit het COIN-consortium:
Het COIN-consortium werkt aan de implementatie van ctDNA diagnostiek in de klinische
praktijk in Nederland. Om de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van ctDNA te
exploreren hebben we een vragenlijst ontwikkeld. We zijn daarom geïnteresseerd in je
visie op de toekomst van ctDNA diagnostiek voor niet-kleincellig longkanker of
darmkanker in Nederland.
We nodigen daarom iedereen die met ctDNA diagnostiek werkt in de kliniek of in
wetenschappelijk onderzoek uit om één van deze vragenlijsten anoniem in te
vullen, afhankelijk van uw specialisme:
ctDNA diagnostiek voor darmkanker
OF
ctDNA diagnostiek voor niet-kleincellig longkanker
De vragenlijst sluit op 10 november en neemt ongeveer 20-30 minuten van uw tijd in
beslag. De resultaten van de vragenlijst worden gepubliceerd in een wetenschappelijk
tijdschrift en zullen gebruikt worden in het consortium. Ga voor meer informatie over het
COIN-project naar: www.cfdna.nl/coin
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Astrid Kramer
via a.kramer1@amsterdamumc.nl of Carmen Rubio via r.rubio@nki.nl

- een subsidieoverzicht en tips & tricks voor een succesvolle subsidieaanvraag te
vinden zijn in de kennisbank op de DORP website?

- twee DORP projectteamleden geïnterviewd zijn over het beter toegankelijk maken van
het Proefpersonen Informatie Formulier (PIF) voor klinische studie, in het bijzonder voor
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
- de EU Clinical trial Expert Group aanbevelingen voor een
goede lekensamenvatting (verplicht m.i.v. Clinical Trial Regulation!) heeft gepubliceerd
en dat DORP vooruitlopend hierop een praktische en compacte handleiding heeft
gemaakt?
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9 november - nieuwe ronde stimuleringssubsidie DoelmatigheidsOnderzoek

11 november - ACRON online najaarssymposium; ECTR

17 november - DORP Patient Preference Trial (PPT) Design webinar

30 november - NKR symposium: Samen naar morgen

7 december - DORP - Ready to connect

16 december - UMC Utrecht Oncologiecongres Think Utrecht!

