
 
 

  

 

Nieuwsbrief juni 2022 
 

 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we een inspirerend symposium aan waarmee we onderzoekers 
en patiëntenparticipatie dichter bij elkaar willen brengen. Zet 22 september alvast in de 
agenda! Verder is er een verslag verschenen van de DORP Ready to Connect bijeenkomst in 
Oncologie Up-to-date. 
 
Daarnaast zijn we blij dat de samenwerking met IKNL rondom het beschikbaar maken van 
trialinformatie zijn vruchten afwerpt. De eerste onderzoeksgroep publiceert de beschikbare 
info via een iFrame op hun website. Mooi om te zien hoe deze informatiebron beschikbaar 
wordt gemaakt via verschillende kanalen. Ook bieden we de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een DSMB training. 
  
Zoals altijd sluiten we af met een aantal wist-je-datjes en een agenda met interessante 
bijeenkomsten waar we vanuit DORP zullen aansluiten. 

  



 

 

Save the date: 22 september DORP 
bijeenkomst Patiëntenparticipatie in klinische trials 
  

Donderdag 22 september van 13.00 – 17.00 uur organiseren we een inspirerende 
live bijeenkomst met als thema Patiëntenparticipatie gedurende het hele traject 
van een klinische trial. In een gevarieerd programma brengen we onderzoekers 
samen met patiëntenvertegenwoordigers en andere partijen die zich bezighouden 
met patiëntenparticipatie. We gaan daarbij in gesprek over de invulling van ieders 
bijdrage aan klinisch onderzoek, met als doel de verschillende 
patiëntenvertegenwoordigers te leren kennen en ervaringen te delen met 
onderzoekers. 
  
Voor wie? 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers, patiëntenvertegenwoordigers, 
subsidieverstrekkers en andere geïnteresseerden. Deze interactieve middag biedt naast 
een aantal korte presentaties vooral de mogelijkheid tot contact en uitwisseling van 
ervaring en tips. 
  
Waar? 
We ontmoeten elkaar in Utrecht. Meer informatie over het exacte programma, de locatie 
en de mogelijkheid om je aan te melden, volgt. 
 
Lees hier het hele bericht. 

  

https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/save-the-date-dorp-bijeenkomst-patientenparticipatie/


 

 

Artikel Oncologie Up-to-date: DORP omarmt en faciliteert 
samenwerking 
  

Dinsdagmiddag 5 april jl. heeft de DORP Ready to Connect middag plaatsgevonden. 
Oncologie Up-to-date was hierbij aanwezig om de middag te verslaan. 

Een mooie samenvatting lees je terug in dit artikel. ‘DORP connects’ was de conclusie 
en daar gaan we ons de komende jaren weer volop voor inzetten! 

Dus, heb je hulp nodig bij de opstart en/ of uitvoering van je klinische trial, neem contact 
met ons op via info@researchplatform-dorp.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

https://www.researchplatform-dorp.nl/wp-content/uploads/Oncologieuptodate_DORP-conferentie_Readytoconnect_april2022.pdf
mailto:info@researchplatform-dorp.nl


 

 

 
DGOG-website toont overzicht trials van 

Onderzoekbijkanker.nl 
  

Onderzoekbijkanker.nl, de trialdatabase voor de oncologie, biedt alle 
onderzoeksgroepen een overzicht van de binnen de onderzoeksgroep 
georganiseerde trials binnen een iFrame* (venster) op hun website. Hierdoor hoeft 
de onderzoeksgroep niet meer zelf de informatie over trials op hun website bij te 
houden. De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) maakt als eerste 
onderzoeksgroep gebruik van deze mogelijkheid. Zij tonen op hun website een 
iFrame met het overzicht van DGOG-studies vanaf Onderzoekbijkanker.nl. 

* Een iFrame is een stukje code waarmee je informatie vanaf een andere website kunt 
tonen. 

 
Op Onderzoekbijkanker.nl is een overzicht te vinden van interventieonderzoek, studies 
naar kwaliteit van leven en observationele studies. Dit overzicht van trials is ook te 
vinden op Kanker.nl voor alle patiënten en naasten. IKNL onderhoudt deze 
trialdatabase. Om deze informatie compleet en actueel te houden, is het van belang 
dat nieuwe studies worden aangemeld door onderzoekers en onderzoekgroepen. De 
vindbaarheid van informatie over lopende studies draagt bij aan een betere inclusie. 
Een bijkomend voordeel is dat onderzoeksgroepen deze actuele informatie voortaan 
direct op hun eigen website kunnen tonen middels een iFrame. De Dutch 
Gynaecological Oncology Group (DGOG) maakt als eerste onderzoeksgroep gebruik 
van het iFrame Onderzoekbijkanker.nl. 
  

Lees hier het hele bericht. 
  

  

https://www.nvog.nl/koepels-en-pijlers/pijler-oncologie/dgog/lopende-studies/
https://www.onderzoekbijkanker.nl/trial-aanbieden.html
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/dgog-website-toont-overzicht-trials-van-onderzoekbijkanker/


 

 

1 
DSMB-training voor statistici en epidemiologen 

  

Op woensdag 28 september 2022 organiseert het Dutch Oncology Research 
Platform (DORP) i.s.m. het Radboud UMC wederom een Data Safety Monitoring 
Board (DSMB) training voor statistici en epidemiologen. 
  

De training is bedoeld voor statistici en epidemiologen werkzaam in klinisch 
(oncologisch) onderzoek die (nog) weinig ervaring hebben in het werk als DSMB-lid en 
meer ervaring willen opdoen en/of meer willen leren over het werk en de rol van de 
statisticus/methodoloog in een DSMB. Er zal o.a. worden ingegaan op de rol en 
verantwoordelijkheden van een DSMB, voor welke trials een DSMB nodig is en de 
statistische beginselen van data monitoring in clinical trials. 
  

Lees hier het hele bericht. 

 
 
   

https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/dsmb-training-voor-statistici-en-epidemiologen/


 

 

• Per 1 juli een elektronische toestemming voor deelname aan klinisch onderzoek 
onder voorwaarden mogelijk is? De CCMO en nvMETC hebben hier 
een handreiking voor opgesteld. 

• KWF Call 2023-1 Ontwikkeling en implementatie geopend is? De deadline voor 
indiening is 11 oktober 2022. 

• KWF Call PPS 2022-2 geopend is? De deadline voor indiening is 6 september 
2022. 

• De EMA op 1 juli 2022 een webinar organiseert om 6 maanden na invoering van 
CTIS de knel – en verbeterpunten te bespreken? Eventuele vragen en/ of 
opmerkingen kunnen voor 24 juni 2022 worden doorgegeven via deze link. 

• Er nieuwe subsidierondes open gaan bij ZonMw in de 
programma’s Doelmatigheidsonderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

https://www.ccmo.nl/actueel/nieuws/2022/06/13/handreiking-elektronische-toestemmingsverlening
https://www.kwf.nl/onderzoek/financieringsinformatie/financieringsmogelijkheden
https://www.kwf.nl/onderzoek/financieringsinformatie/call-pps-2022-2
https://www.ema.europa.eu/en/events/clinical-trials-information-system-ctis-webinar-six-months-ctis-looking-forward
https://app.sli.do/event/wMD4cSrBuF6k3nKhwSAH2E/live/questions
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/overzicht-subsidies-doelmatigheidsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/contentpaginas-geneesmiddelen/stand-van-zaken-subsidierondes-ggg/?utm_campaign=geneesmiddelen&utm_content=25052022&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email


 

 

28 en 29 juni - 5e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres 
 
30 juni - Real World Evidence (RWE) Symposium 
 
1 juli - Clinical Trials Information System (CTIS) webinar: Six months of CTIS and 
looking forward 
 
22 september - DORP bijeenkomst Patientparticipatie on the (clinical trial) road(map) 
 
28 september - DSMB-training voor statistici en epidemiologen 
 
30 september - PGOsupport-congres 
 
4 oktober - NKR symposium 'Kanker in 2032' 
 
6 oktober - 7th Health-RI conference 
 
11 oktober - BOOG Plenair live 
 
13 oktober - Citrienfonds Impactfestival 2022 

 

 

https://www.vijfds.nl/
https://congresscare.com/en/congress/real-world-evidence-rwe-symposium/
https://www.ema.europa.eu/en/events/clinical-trials-information-system-ctis-webinar-six-months-ctis-looking-forward
https://www.ema.europa.eu/en/events/clinical-trials-information-system-ctis-webinar-six-months-ctis-looking-forward
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/save-the-date-dorp-bijeenkomst-patientenparticipatie/
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/dsmb-training-voor-statistici-en-epidemiologen/
https://www.pgosupport.nl/congres
https://iknl.nl/agenda/nkr-symposium-kanker-in-2032
https://www.health-ri.nl/news/save-date-7th-health-ri-conference-6-october-2022-jaarbeurs-media-plaza-utrecht
https://www.boogstudycenter.nl/agenda/boog-plenair-78.html
https://citrienfonds.nl/actueel/agenda/citrienfonds-impactfestival-13-oktober-2022/

