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In deze nieuwsbrief: 
• DORP organiseert webinar over Master Protocols 
• Succesvolle bijeenkomst Patientenparticipatie 
• Overzicht trials van Onderzoekbijkanker.nl nu ook op NVMO-website 
• Wist-je-datjes 
• Agenda 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   
    

   

   

DORP 
organiseert 
webinar over 
Master 
Protocols 

 
Op maandag 28 
november van 15:00 
tot 17:00 organiseert 
DORP een webinar 
over Master 
Protocols. 
 
Tijdens dit webinar 
leer je meer over 
deze designs vanuit 
een praktisch en 
statistisch/methodol
ogisch perspectief. 
 
 
 
 
  
     

Lees hier verder 

  

     

  

   

   

Succesvolle 
bijeenkomst 
Patiëntenpartici
patie 
 
DORP heeft op 22 
september jl. een 
bijeenkomst 
georganiseerd over 
‘Onderzoeker en 
patiënt samen op de 
weg van klinisch 
oncologisch 
onderzoek’. 
 
Ruim 50 aanwezigen 
vanuit diverse 
achtergronden 
(onderzoekers, 
patiëntvertegenwoordi
gers, 
subsidieverstrekkers en 
beleidsmakers) hebben 
deze succesvolle 
middag bijgewoond. 
  
     

Lees hier verder 

  

     

  

   

   

Overzicht trials 
van 
Onderzoekbijkan
ker.nl nu ook op 
NVMO-website 
 
De vindbaarheid van 
informatie over lopende 
oncologische studies 
draagt bij aan een 
snellere inclusie. 
 
Om de vindbaarheid en 
toegankelijkheid van 
klinische en 
observationele studies te 
bevorderen, toont de 
NVMO (Nederlandse 
Vereniging voor 
Medische Oncologie) op 
haar website een 
overzicht van trials van 
Onderzoekbijkanker.nl 
middels een iFrame. 
  

   

Lees hier verder 
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•  NVMO, DGOG, stichting Olijf en 
de Prostaatkankerstichting gebruik maken van een iFrame 
van Onderzoekbijkanker.nl om daarmee klinische studies te 
tonen op hun websites? 
• De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 
(Wegiz) is aangenomen waardoor zorgverleners eenvoudiger 
gegevens met elkaar kunnen delen en daarmee patiënten 
beter en sneller kunnen helpen? 
• KWF in samenwerking met kankerorganisaties uit België, 
Frankrijk en Spanje vanaf 22 november de ATTRACT-
call opent om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
zeldzame vormen van kanker te versnellen? 

   

   
   

 

 

 

• 1 november - ACRON | Najaarssymposium digitalisering in de 
zorg 

• 14 november - DCCG | Researchmiddag DCCG 
• 17 november - DORP | Werkconferentie Cohorten 
• 21 november - DMSCG | WIN-O Melanoom symposium 
• 28 november - DORP | Master Protocols webinar 
• 15 december - NVALT | Studiedag 2022 

   

   
   

Dutch Oncology Research Platform (DORP) 
Godebaldkwartier 419 
3511 DT  UTRECHT 
info@researchplatform-dorp.nl 
www.researchplatform-dorp.nl 
  

     

  

 

  

 
 

  

 
 

     

     

 

    

   
      

 

https://www.nvmo.org/onderzoek/studieoverzicht-onderzoekbijkanker-nl/
https://www.nvog.nl/koepels-en-pijlers/pijler-oncologie/dgog/lopende-studies/
https://olijf.nl/gynaecologische-kankers/trials
https://prostaatkankerstichting.nl/prostaatkanker/trials/
https://www.onderzoekbijkanker.nl/
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/gegevensuitwisseling/uitleg-over-de-wet
https://www.kwf.nl/pers/internationale-samenwerking-voor-betere-behandeling-zeldzame-kanker
https://www.kwf.nl/pers/internationale-samenwerking-voor-betere-behandeling-zeldzame-kanker
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https://dccg.nl/conferences/conferences/meetings
https://www.researchplatform-dorp.nl/nieuws/derde-werkconferentie-cohorten/
https://win-o-melanoom.nl/melanoom-symposium
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f2PkpfBxu0C1QKq8pxIE80Vo8SmndU1Nu_7jzVYZmiVURUNLMVhQUEcxRllSTTc5NkVNVkhCRFdHTy4u
https://www.avl.nl/agenda/2022/studiedag-nederlandse-vereniging-van-artsen-voor-longziekten-en-tuberculose-nvalt/
https://www.researchplatform-dorp.nl/agenda/
https://www.linkedin.com/company/researchplatform-dorp/
https://twitter.com/OncoDorp
https://www.researchplatform-dorp.nl/

