Nieuwsbrief juli 2022

Deze nieuwsbrief bevat een praktische handleiding voor onderzoekers over het gebruik van
korte video's om patiënten te informeren over hun klinische studie. Daarnaast een link voor
aanmelding voor de DORP bijeenkomst Patiëntenparticipatie van 22 september.
Alvast voor in de agenda een save-the-date voor de 3e Werkconferentie Cohorten en verder
een aantal belangrijke updates van documenten bij de CCMO en andere wist-je-datjes.
Het DORP team wenst iedereen een fijne zomer! Begin september zal de volgende
nieuwsbrief verschijnen.

Korte video’s om patiënten te informeren over klinisch
onderzoek
DORP heeft een handleiding opgesteld voor onderzoekers rondom het gebruik
van korte video’s om patiënten te informeren over klinisch oncologisch
onderzoek. Hoe zet je dit middel in en waar moet je dan op letten? We delen tips
en links en ook een aantal concrete voorbeelden waarbij onderzoekers hun
ervaringen delen over het maken en gebruiken van de korte video als add-on.
Naast informatiefolders en het Proefpersonen-informatieformulier (PIF) worden steeds
meer add-on’s ingezet binnen klinisch oncologische studies om patiënten te informeren
of uitleg te geven over:
1) klinisch wetenschappelijk onderzoek in het algemeen
2) de vorm van kanker en/of bepaalde (be)handelingen
3) de inhoud en opzet van de klinische studie
Lees hier het hele bericht.

Onderzoeker en patiënt samen op de weg van klinisch
oncologisch onderzoek
DORP organiseert op donderdag 22 sept van 13.00 - 17.00 uur een inspirerende
live bijeenkomst in Utrecht met als thema patiëntenparticipatie gedurende het
traject van klinisch oncologisch onderzoek. Hierbij een inkijk in het programma en
de mogelijkheid om je aan te melden
In het gehele traject van opstart tot uitvoering van klinisch onderzoek is de inbreng
vanuit patiëntenperspectief mogelijk. Wat is hierin de rol van onderzoekers en
patiëntvertegenwoordigers? Wat levert het de onderzoeker op? Deze en veel andere
aspecten rondom patiëntenparticipatie zullen aan bod komen tijdens de middag.
DORP zal aan de hand van de DORP Clinical Trial Roadmap de aftrap doen met een
overzicht van waar een onderzoeker en patiëntvertegenwoordiger elkaar treffen en
bijdragen aan het proces van ontwikkeling en opzet van klinisch onderzoek
Lees hier het hele bericht.

Save the date:
Werkconferentie Cohorten
Donderdag 17 november van 13.00-17.00 uur vindt in
Utrecht de 3e Werkconferentie Cohorten plaats. De
exacte locatie en details over het programma
worden na de zomervakantie bekend gemaakt.
We zullen uitgebreid stil staan bij de plannen vanuit
Oncode-PACT, waarbij cohorten een belangrijke rol
spelen. Daarnaast gaan we in op een aantal
onderwerpen die uit de eerdere bijeenkomsten naar
boven zijn gekomen.
Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers die
betrokken zijn bij een (oncologisch) cohort of een studie
binnen een cohort willen opstarten en andere
geïnteresseerden.
Heb je vragen? Neem dan contact op
via info@researchplatform-dorp.nl.

•

De CCMO een aantal interessante berichten heeft geplaatst over eConsent, Nederlands Trial Register en nieuwe templates
voor protocol en proefpersoneninformatie?

•

Voor toetsing van geneesmiddelenstudies binnen de CTR kosten worden
berekend en dat je hiermee rekening moet houden in je budget?
Je met de Clinical Trial Decision Tool kunt bepalen of je
geneesmiddelenonderzoek binnen de reikwijdte van de CTR valt?
Cancer Core Europe een gratis RECIST training organiseert op 6 oktober 2022?
Je bij Elevate Academy in 2022 de gratis online cursus Data Stewardship kunt
volgen met praktische tools voor de verwerking, opschoning, validatie en
uitwisseling van klinische onderzoeksgegevens?

•
•
•

22 september - DORP bijeenkomst Patientparticipatie on the (clinical trial) road(map)
28 september - DSMB-training voor statistici en epidemiologen
30 september - PGOsupport-congres
4 oktober - NKR symposium 'Kanker in 2032'
6 oktober - 7th Health-RI conference
11 oktober - BOOG Plenair live
13 oktober - Citrienfonds Impactfestival 2022
1 november - ACRON – Najaarssymposium digitalisering in de zorg
17 november - Werkconferentie Cohorten

We wensen iedereen een fijne vakantie.

