
Het bij elkaar brengen van 
kennis en stimuleren van 

samenwerking is wat zorgt 
voor uniformiteit binnen 

oncologisch onderzoek, dat 
is waar DORP aan werkt! 

De focus binnen DORP ligt op de ondersteuning van onderzoekers. Naast ondersteuning 
stimuleert DORP ook de verbinding tussen onderzoekers en ondersteuners van oncologisch 
onderzoek. Door onderlinge samenwerking te stimuleren, maar ook lopende processen in 
kaart te brengen, kan er vervolgens een efficiëntieslag en uniformiteit gecreëerd worden 
binnen instellingen in Nederland.  Expertise vanuit verschillende invalshoeken kan hierdoor 
bijdragen aan de succesvolle uitvoering van klinische studies van hogere kwaliteit met 
een snellere doorlooptijd. Concreet wordt hier vanuit DORP aan gewerkt door middel van 
verbindingen leggen en samenwerken om betere ondersteuning te kunnen bieden aan 
onderzoekers. 

DORP heeft om die reden een tweetal expert teams samengesteld:

• 

•

Monitoring &
Kwaliteitsmanagement

DORP is continu in beweging om praktische 
handreikingen te ontwikkelen met informatie 

omtrent de uitvoering van klinisch oncologisch 
onderzoek. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat 
er verwacht wordt van onderzoekers en het biedt 
monitors inzichten omtrent efficiëntie en kwaliteit 

van monitoren. Voorbeelden hiervan zijn:

Opgedane kennis omtrent monitoring en 
kwaliteitsmanagement beschikbaar maken en delen, 

doet DORP door middel van:

Meer samenhang en samenwerking stimuleren tussen 

verschillende rollen binnen onderzoeker geïnitieerd 

klinisch (oncologisch) onderzoek is een belangrijk speerpunt 

voor dit expertisegebied. Daarnaast is de opzet van een 

kwaliteitssysteem aan de hand van de Clinical Trial Roadmap in 

samenwerking met meerdere instellingen binnen Nederland één 

van de doelen voor de toekomst. Een continu streven is om op een 

efficiënte manier kwalitatief hoog onderzoek uit te voeren en waar nodig 

te ondersteunen bij het proces daarin. Uitbreiding van de bestaande Toolkit 

Monitoring met nieuwe inzichten is hier een voorbeeld van. 

Toekomst

Behaalde resultaten

Aarti

Expert team Monitoring: Op een efficiënte en innovatieve manier binnen het monitoring 
vakgebied kennis delen en beschikbaar maken. 

Expert team Quality Management: Voor het ontwerp van een kwaliteitssysteem; het in 
kaart brengen van de te doorlopen processen binnen klinisch oncologisch onderzoek aan 
de hand van de Clinical Trial Roadmap, voor zowel onderzoekers als ondersteunende 
functies.

Publiceren van artikelen en nieuwsbrieven via de 
website en Sociale Media kanalen

Deelname aan werkgroep DKWO van de DCRF
(DKWO: Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek) 

Webinars 
Toolkit Monitoring

Toolkit Study preparation

De verbinding tussen zowel onderzoekers als 
ondersteunende functies heeft een bewezen 

toegevoegde waarde. DORP brengt dit tot uiting 
door middel van de opzet van:

Expert team Monitoring

Expert team Quality Management 

Werkgroep Ontregel het Onderzoek – DORP 
samenwerking

Ondersteunen Verbinden Kennis delen 


