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Proclaimer 
 
De informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit 
verschillende disciplines en samengebracht en ter beschikking gesteld vanuit DORP. Bij het samenstellen 
van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het 
moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door 
de personen en/of organisaties die bijdragen aan DORP. We doen ons uiterste best om alle informatie juist 
en volledig weer te geven. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw 
reactie bijzonder op prijs.  
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1 Werkconferentie 
 
In dit document een samenvatting van de opgehaalde aandachtspunten op basis van de 
discussie naar aanleiding van de presentaties en de break-out sessies. 
 
Aanwezig: vertegenwoordigers van in totaal 14 oncologische cohorten 
Totaal aantal deelnemers: 30 
 
De slides van de presentaties zijn beschikbaar (pdf) en gedeeld met de deelnemers. 
 
Programma: 
13.00 Welkom, introductie en voorstellen – Jacolien Coes, DORP 
13.20 Groeifonds aanvraag Oncode Pact – Miriam Koopman/Geraldine Vink, UMCU 
13.30 Overzicht cohorten–overeenkomsten en verschillen - Evelijn Zeijdner, DORP 
13.45 Twee cohorten aan het woord: partners, systemen en consent 

ProBCI – Katja Aben en FORCE – Annemiek Walenkamp 
14.30  Pauze 
14.45 Interactieve sessie rondom drie onderwerpen: 

1. Toekomstbestedigheid (financiering)  
2. Substudies 
3. Afstemming zorg en cohort onderzoek 

15.15 Plenaire terugkoppeling  
15.30 Pauze 
15.45 Informed Consent – Susanne Rebers, ELSI 
16.15 Personal Health Train voor cohorten – Gijs Geleijnse, IKNL 
16.45 Samenvatting en afronding – Jacolien Coes, DORP 
 
 

2 Opgehaalde aandachtspunten en vervolg 
 

- Variatie in beoordeling van METC’s over wel-niet WMO plicht van protocollen 
met TwiCs design.  
Voorbeeld: ProRCC aanvraag heeft na een traject van een jaar goedkeuring 
gekregen. Zes jaar geleden heeft een ander protocol een vergelijkbaar traject 
doorlopen. Lijkt dat METC nog steeds met TwiCs design worstelt. PACAP en 
POCOP zijn niet-WMO plichtig geoordeeld. Geen overall beleid? => gesprek met 
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NVMETC/CCMO wat betreft visie WMO/nietWMO-plichtig ten aanzien van 
cohorten (met TwiCs design). 

- Belangrijk dat er zoveel mogelijk automatisering komt in het verzamelen van de 
klinische gegevens; zeker ook i.s.m. Health-RI en IKNL, maar momenteel is er nog 
veel handwerk voor registratie nodig en dit zal de komende jaren ook nog zo 
blijven. Dit moeten we gezamenlijk uitdragen, en meenemen in budgettering.  

- Inzicht krijgen in de verschillende systemen/applicaties die er gebruikt 
worden. Is er overlap wat betreft inzet en koppelingen? Daarmee kijken of je dan 
dingen, zoals overeenkomsten, gezamenlijk kan oppakken. Tevens 
bestaanszekerheid van gebruikte diensten en partijen nagaan. Regelmatig 
gehoord geluid is dat SLIM gaat stoppen; dan samen naar impact kijken.  

- => uitvraag wie SLIM gebruikt, met elkaar in gesprek gaan. 
- Financiering: belangrijk dat financiers en aanvragers oog hebben voor de kosten 

van het onderhouden van een cohort. Vaak wordt een deel van de kosten wel 
geborgd door het mee te nemen bij onderliggende trials, maar is niet altijd 
kostendekkend. Tevens lastig om basiskosten, zoals bv voor ICT en monitoring 
mee te nemen. 

- Kosten voor instant houden cohort mee begroten in substudies. Nu vaak alleen 
indien er extra vragenlijsten worden uitgevraagd. 

- Kosten gaan rekenen voor gebruik data?  
- Belangrijk om nadere uitvraag te doen bij een aantal cohorten wat hun (kennis) 

producten zijn die opgeleverd gaat worden. FORCE geeft bv aan dat zij inzicht 
moeten opleveren over overeenkomsten die nodig zijn. Dat is meegenomen in 
hun aanvraag bij KWF. Goed om die info over zulke producten beschikbaar te 
maken: 

o Dat (en wat) er ergens een groep mee bezig is 
o Dat die informatie over deze producten, en de producten zelf ook goed 

belegd gaat worden; waar en hoe wordt de kennis die wordt opgeleverd 
gedeeld? 

- Farmaceutische bedrijven worden door meerdere cohorten individueel 
benaderd voor gebruik en financiering. (hoofdkantoor van) Farma vaak (nog te) 
onbekend met gebruik van cohorten. 
=> Gezamenlijk optrekken, gezamenlijk benaderen 

- Onderzoekers (door)verwijzen naar bestaand cohort bv via 
wetenschapscommissie, subsidieverstrekker, DORP….=> overzicht van welke 
cohorten er zijn. 

- Subsidieverstrekker: accepteren dat er kosten zijn aan cohort (infrastructuur), die 
gedekt moet worden vanuit de substudies.  

- Informed Consent, verschillende levels: 
o ZKH breed IC 
o Cohort 
o Substudie  

Steeds meer ziekenhuizen zijn een (vorm van) breed informed consent aan de 
poort aan het ontwikkelen en implementeren. Afstemming is nodig om 
verwarring bij patiënten te voorkomen. Zou een PGO mogelijkheden bieden? 
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- naast het IC op zich ook belangrijk dat er aandacht is voor: 
o Vorm waarop IC wordt aangeboden 
o Moment waarop je IC vraagt aan patiënt 

- Toegevoegde waarde van samenwerken van cohorten is de kennisontwikkeling 
zoals bv PHT, en verkrijgen van inzichten over mogelijke koppelingen, en andere 
kansen en mogelijkheden.  

- Infrastructurele calls worden wel gebruikt om financiering te krijgen voor het 
opzetten van een cohort en dan met aanvullende financiering weer voor een 
substudie. Goed om hierover met ZonMw en KWF in gesprek te gaan. POCOP is 
samen met PACAP aan het kijken naar financieringsmogelijkheden bij NWO, 
een ander kanaal dus. Ook hier werd farma genoemd als zijnde een partner om 
financiering juist van infrastructuur/onderhoud van cohorten uit gefinancierd te 
krijgen. Dit in het kader van stakeholders. Cohorten verder uitwerken wat ze 
samen te bieden hebben en dat dan samen brengen richting: zorgverzekeraars, 
farma, subsidieverstrekkers.  

- Steeds meer ziekenhuizen vragen zelf PROMs uit. Hierdoor worden patiënten 
dubbel (of driedubbel) bevraagd. In hoeverre zijn er opties om gegevens te 
delen? 

 

3 Samenvatting 
 
De grootste winst uit deze eerste bijeenkomst is: 

- elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden;  
- rondom verschillende onderwerpen zijn aandachtspunten benoemt; 
- een aantal daarvan gezamenlijk onder de aandacht te brengen. 

 
De acties die DORP gaat oppakken zijn: 

1) gesprek initiëren met NVMETC rondom visie wel/niet WMO plichtig ten aanzien 
van cohorten (met TwiCs design); 

2) verdere inventarisatie welke systemen er gebruikt worden bij de verschillende 
cohorten (n.a.v. voorbeeld van SLIM); 

3) inbrengen van de aandachtspunten namens de onderzoekers bij Health-RI; 
4) zorgdragen voor het organiseren van een vervolgbijeenkomst op door cohorten 

aangedragen onderwerpen. 
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