Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief natuurlijk een terugblik op de zeer geslaagde DORP Connect middag van
5 april. Wat was het goed om elkaar weer te zien en te spreken over hoe we kunnen
samenwerken binnen het onderzoeksveld van klinische studies.
Kort daarna vond de tweede werkconferentie cohorten plaats. Ook hier zagen we dat
onderzoekers dezelfde uitdagingen ervaren. Vanuit DORP proberen we in gezamenlijkheid te
kijken waar en met wie samen op te trekken om de hobbels te slechten. Een belangrijke
conclusie was dat, in combinatie met toekenning van financiering van Oncode-PACT, een
uitgebreidere live bijeenkomst wenselijk is. Deze zal plaats gaan vinden in het najaar.
Inmiddels heeft de laatste bijeenkomst van CCMO Patiëntenparticipatie plaatsgevonden.
DORP zal de voortgang van het project blijven volgen en delen. Een overzicht van wat er
voorbij is gekomen kun je vinden in deze nieuwsbrief.
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Terugblik op de DORP Conferentie
Ready to Connect?
Dinsdagmiddag 5 april 2022 heeft de DORP conferentie Ready to Connect
plaatsgevonden; een live bijeenkomst om verbinding, samenwerking en
kennisdeling te stimuleren. Dit zijn de drie kernwaarden waar DORP voor staat en
die dienen als kapstok voor de ondersteuning binnen klinisch oncologisch
onderzoek.

DORP blikt terug op een succesvolle middag met precies 100 aanmeldingen en ruim 80
aanwezigen. Spannend ook, omdat er gekozen was voor een fysieke bijeenkomst
zonder hybride vorm. Het diverse programma bestond uit presentaties van
samenwerkingspartners waaronder Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, Ministerie van
VWS, Health RI en Ontregel het Onderzoek. Binnen deze samenwerkingen
vertegenwoordigt en versterkt DORP de stem van de onderzoeker. Binnenkort verschijnt
er een inhoudelijke verslaglegging in het blad Oncologie Up-to-date.

Lees hier het hele artikel.

Terugblik op tweede werkconferentie Cohorten
Eind april was de tweede bijeenkomst met de vertegenwoordigers van 16
oncologische cohorten. In deze bijeenkomst was er aandacht voor biobanken
binnen cohorten, een update over de toekomst van SLIM en last but not least, een
eerste korte inkijk in Oncode-PACT.

Binnen veel cohorten wordt biomateriaal verzameld. Dit materiaal wordt dan bewaard in
en uitgegeven vanuit een biobank. Jörg Hamann (coördinator Biobanks&collections
Health-RI) presenteerde een overzicht van de ontwikkelingen rondom het thema
biobanken en collecties binnen Health-RI, met daarbij concrete aanspreekpunten per
regio.

Lees hier verder...
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DORP draagt bij aan CCMO Project Patiëntenparticipatie
in klinisch onderzoek – een update
DORP denkt als vertegenwoordiger van onderzoekers mee bij het programma van
de CCMO over patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek. Op 5 en 14 april jl.
waren de tweede en derde sessie van drie online bijeenkomsten over dit
onderwerp.

Patiëntenparticipatie begint idealiter bij het formuleren van een onderzoeksagenda en
onderzoeksvraagstellingen en loopt door tot en met het delen en implementeren van de
resultaten van het uitgevoerde onderzoek. In alle fases kunnen patiënten bijdragen.
Aspecten als relevantie, impact en uitvoerbaarheid van onderzoek raken ook aan de
ethiek van onderzoek met mensen. Het CCMO Programma Patiëntenparticipatie richt
zich daarom op de gehele breedte van dit onderwerp.

Lees hier verder...

•
•
•

KWF Call 2023-1 verwacht wordt in juni 2022?
Ontregel het Onderzoek op zoek is naar nieuwe leden? Neem hier contact met
ze op.
Het nieuw op te starten dunne darm cohort samen gaat lopen met het dikke
darm cohort, PLCRC? Lees hier meer.

17 mei - NVFG ClinOpsDag 2022
1 t/m 3 juni - FIGON Dutch Medicines Days and EUFEPS Annual Meeting
16 juni - DCCG research middag 2022
16 juni - NVFG Lustrum Congres 2022
25 t/m 29 juni - HTAi Annual Meeting 2022
28 en 29 juni - 5e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres
30 juni - Real World Evidence (RWE) Symposium

