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In deze nieuwsbrief: 
• Webinar Master Protocols - Program 
• Opstarten klinische studie in het buitenland 
• Terugblik eConsent Webinar 
• Wist-je-dat? 
• Agenda 

  

   

   
    

   

   

Webinar Master 
Protocols - Program 

 
On 28 November 15:00 – 
17:00 hrs. (3:00 to 5:00 
pm UTC+1: Amsterdam, 
Berlin, Rome) DORP is 
organizing a webinar about 
Master Protocols in oncology.  
 
See for the first 
announcement and more 
information 
our previous news item. 
 
 
 
 
  
       

  

   

   

Opstarten klinische 
studie in het 
buitenland 
Er zijn verschillende redenen om 
voor een klinische studie 
deelnemende centra te openen 
in het buitenland. 
 
Bijvoorbeeld voor een 
onderzoek naar zeldzame 
tumoren waardoor het aantal 
potentiële deelnemers in 
Nederland laag is, tegenvallende 
inclusie van een lopende studie 
of een samenwerking of 
gezamenlijke subsidieaanvraag 
met een buitenlands instituut. 
       

  

   

   

Terugblik eConsent 
Webinar 
 
Op 15 november organiseerde 
Your Research in samenwerking 
met DORP de lunch-webinar 
eConsent: wat is passend, 
vertrouwelijk en betrouwbaar. 
 
Gezien de ongeveer 80 
aanwezigen bleek dat dat dit een 
actueel onderwerp is dat 
onderzoekers, instellingen en 
beleidsmakers bezighoudt. 
 
 
 
  
       

 

    

   
   

Lees hier verder 

  

     

  

Lees hier verder 

  

     

  

Lees hier verder 

  

     

    

https://www.researchplatform-dorp.nl/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/een-protocol-voor-meerdere-studies-dorp-organiseert-webinar-over-master-protocols/
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https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/webinar-master-protocols-program/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/opstarten-klinische-studie-in-het-buitenland/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/terugblik-econsent-webinar/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/webinar-master-protocols-program/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/opstarten-klinische-studie-in-het-buitenland/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/terugblik-econsent-webinar/


   
   

 

 

 

• 22 november de call Rare Cancer Drug Development 
open gaat? De eerste in deze vorm en op dit 
onderzoeksveld. International call for research proposals on 
rare cancer drug development | Dutch Cancer Society 
(kwf.nl) 
• Er een update van het VGO-formulier verwacht wordt in 
december? 

• DORP aanwezig was bij de eerste NKC bijeenkomst op 17 november jongstleden? 
• KWF een online database heeft waar je alle door KWF gesubsidieerde projecten kunt 

doorzoeken? Onderzoeksdatabase | KWF Kankerbestrijding 
• 20 december de volgende call van KWF open gaat voor het indienen van een nieuwe 

klinische studie? 

   

   
   

 

 

 

• 28 november - DORP | Master Protocols webinar 
• 12 december - DCCG middag 
• 15 december - NVALT | Studiedag 2022 
• 20 december - BOOG-SABCS meeting 

   

   
   

Dutch Oncology Research Platform (DORP) 
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3511 DT  UTRECHT 
info@researchplatform-dorp.nl 
www.researchplatform-dorp.nl 
  

     

  

 

  

 
 

  

 
 

     

     

    

 

https://www.kwf.nl/en/attract
https://www.kwf.nl/en/attract
https://www.kwf.nl/en/attract
https://www.linkedin.com/company/nederlands-kanker-collectief/
https://www.kwf.nl/onderzoek/onderzoeksdatabase
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f2PkpfBxu0C1QKq8pxIE80Vo8SmndU1Nu_7jzVYZmiVURUNLMVhQUEcxRllSTTc5NkVNVkhCRFdHTy4u
https://dccg.nl/conferences/conferences/meetings
https://www.avl.nl/agenda/2022/studiedag-nederlandse-vereniging-van-artsen-voor-longziekten-en-tuberculose-nvalt/
https://www.boogstudycenter.nl/agenda/boog-sabcs-79.html
https://www.researchplatform-dorp.nl/agenda/
https://www.linkedin.com/company/researchplatform-dorp/
https://twitter.com/OncoDorp
https://www.researchplatform-dorp.nl/

