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Bij de start van het nieuwe jaar brengen wij graag onze vernieuwde website onder de
aandacht samen met de uitkomsten van de enquête over de (toekomstige) diensten en de
ervaringen van gebruikers van DORP.
Mede op basis van de uitkomsten van de enquête, zijn de plannen voor 2022 bijna rond. Deze
gaan wij de komende tijd op onze website presenteren, naast het gebruikelijke delen van
kennis, verbinden en ondersteunen!
Wij bedanken de deelnemers aan de enquête voor het uitbrengen van de waardering en gaan
ermee aan de slag!

Happy new website!
DORP is het jaar goed gestart met een vernieuwde website die we graag presenteren!
We hebben geprobeerd de beschikbare kennis beter vindbaar te maken voor
onderzoekers én betrokkenen bij de uitvoering van klinisch oncologisch onderzoek. We
nodigen je uit om een kijkje te nemen. Hieronder een greep uit wat we te bieden
hebben.

Clinical Trial Roadmap
De Clinical Trial Roadmap heeft vanaf nu een centrale plek op de website. Hiermee
biedt DORP houvast aan de 6 fases van klinisch onderzoek. Welke stappen moet je
doorlopen bij de voorbereiding en uitvoering van een klinische studie? Je vindt het hier.

Kennisbank
Wil je weten hoe je erachter komt hoeveel patiënten er potentieel beschikbaar zijn voor
je studie, hoe je de inclusie kunt verbeteren of waar je aan moet denken bij het opzetten
van een cohort studie? Kijk dan in de Kennisbank. Ook vind je hier een
subsidieoverzicht, templates en handleidingen, informatie over wet- en regelgeving en
onze webinars.

Wat we doen
Ondersteunen, kennis delen en verbinden; dat is wat we doen voor onderzoekers op het
gebied van projectmanagement, monitoring & kwaliteitsmanagement, statistiek en
patiëntenparticipatie. Je leest hier meer over wat we kunnen betekenen.

Via de website kun je contact opnemen of een aanvraagformulier invullen voor
ondersteuning bij een klinische studie. Een mail sturen naar info@researchplatformdorp.nl kan ook nog steeds.

Shaping the future of DORP!
Oncologische onderzoekers wensen ondersteuning van DORP bij
haalbaarheidsanalyses, plannings- en beleidszaken in klinisch onderzoek.

Afgelopen november heeft DORP een enquête uitgezet onder oncologische
onderzoekers en onderzoeksgroepen om mee te denken over de toegevoegde waarde
van DORP in de toekomst. DORP is continue in beweging om onze dienstverlening af te
stemmen op de behoeftes van onderzoekers.
De enquête is door 102 respondenten ingevuld.
Daar zijn we heel erg blij mee en met de uitkomsten gaan we aan de slag!!

Wat hebben we opgehaald:
Veertig respondenten hebben al eens gebruik gemaakt van de diensten van DORP: zij
beoordeelden de huidige diensten als voldoende-goed (72%), overwegen om ook bij
volgende studie bij DORP terug te komen en raden DORP (zeker) aan bij collega’s
(71%).
Lees meer...

