
Algemeen

Onderzoekers praktisch ondersteunen 

bij het opzetten van klinische studies 

en opgedane kennis breed beschikbaar 

maken. Mooi dat we dit door 

financiering van KWF kunnen doen!

Nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek sneller bij de patiënt 
brengen. In een complex veld met veel betrokkenen. DORP 
legt hierbij de focus op de ondersteuning van onderzoekers. 
Wat kan DORP doen zodat een onderzoeker zo weinig mogelijk 
obstakels tegenkomt en zich vooral kan focussen op zijn 
onderzoek?

Wetenschappelijke kennis en kunde ligt bij de onderzoekers 
en onderzoekgroepen. DORP heeft juist kennis over het 
logistieke proces om een studie op te zetten, maar ook zicht op 
innovatieve ontwikkelingen op het gebied van studie design. 
Vooral in de vroege fase van een onderzoeksidee kan deze 
kennis van toegevoegde waarde zijn. 

Hoe beter een projectvoorstel aan het begin wordt 
uitgewerkt, hoe optimaler de uitvoering en hoe sneller de 
kennis beschikbaar is voor de patiënt.

Elke onderzoeker heeft zijn eigen 
uitdagingen die om verschillende vormen 
van ondersteuning vragen. De weg wijzen 
naar de plek waar informatie beschikbaar 
is rondom klinisch onderzoek en andere 

ondersteuners daarover informeren zodat 
iedereen gebruik maakt van dezelfde 

informatie; een mooie uitdaging voor DORP 
om aan bij te dragen.

DORP focust op de oncologie. Samen met 
andere expertisepunten in Nederland 

pakken we overstijgende thema’s op. Met 
andere indicaties werken we samen middels 

Platform Onderzoekersnetwerken aan 
o.a. zorgevaluatie, maar ook aan WMO- 
of nWMO-plichtig onderzoek en risico-

kwaliteitsmanagement.

Er is zoveel kennis beschikbaar over 
het opzetten en uitvoeren van studies, 
maar deze is niet altijd vindbaar voor 

een onderzoeker. Die kennis toegankelijk 
maken en nieuwe initiatieven gezamenlijk 

ontwikkelen. DORP wil graag bruggen slaan!

In de toekomst zal DORP steeds verder ontwikkelen 

naar een expertisepunt voor (klinisch) oncologisch 

onderzoek. We verbinden de overstijgende thema’s met 

andere initiatieven waardoor het geld dat beschikbaar is voor 

onderzoek ook optimaal kan worden ingezet. We dragen uit dat 

een goede voorbereiding van een klinische studie een investering is 

die zich terugverdient in de uitvoering. De onderzoeker blijft centraal 

staan voor DORP, via kennis en kunde leggen we verbinding in het bredere 

onderzoeksveld in Nederland én Europa.
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