
Patiëntenparticipatie

• Rapportage Enquête Laagdrempelige PIF 

• Ontwikkelen laagdrempelige PIF voor 
 onderzoeker t.b.v. patiënt 

• Handleiding lekensamenvatting van   
 onderzoeksresultaten 

Klinisch onderzoek draait om de patiënt. DORP 

brengt handreikingen aan onderzoekers om met 

patiëntvertegenwoordigers stap voor stap tijdens alle fasen 

van de Clinical Trial Roadmap de patiënt als expert te betrekken. 

In nauw overleg met NFK en de aangesloten KPO’s wordt aandacht 

gevraagd voor de capaciteit die daarvoor nodig is. Kwalitatief: 

bekwaamheid van zowel onderzoeker als patiëntvertegenwoordiger 

om de dialoog aan te gaan als ook kwantitatief: voldoende potentieel van  

patiëntvertegenwoordigers en beschikbare middelen hiervoor. 

Toekomst

Behaalde resultaten

Elise

Patiëntenparticipatie is 
maatwerk: DORP heeft de 

expertise om onderzoekers 
hierin op weg te helpen met 

tools en contacten.

Steeds vaker denken patiëntvertegenwoordigers mee bij de opzet en 
uitvoering van klinisch onderzoek. Echter, patiëntenparticipatie is nog geen 
vanzelfsprekend en integraal onderdeel van het onderzoeksproces. Om 
goed onderzoek te doen van hoge kwaliteit, dat tegemoet komt aan de 
behoeften van patiënten en waar voldoende patiënten aan meedoen, is 
betrokkenheid van patiëntvertegenwoordigers nodig. Jij als onderzoeker 
kunt hierdoor verrassende inzichten krijgen vanuit patiënten perspectief!

Hoe draagt DORP bij aan patiëntenparticipatie?

DORP ondersteunt onderzoeksgroepen bij het verbeteren van de 
samenwerking met patiënten(organisaties). DORP wordt ook betrokken bij 
landelijke initiatieven. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO), die uitvoering geeft aan de Wet medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen (WMO), heeft DORP gevraagd te participeren in een 
door hen recentelijk opgezet programma Patiëntenparticipatie. 

Opzet expert panel met patiëntvertegenwoordigers 
die meedenken over DORP patiëntenparticipatie 
activiteiten en gezamenlijk handvatten ontwikkelen 
om hierbij in te zetten. 

DORP staat in nauw contact met onderzoeksgroepen, 
de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) 
en kankerpatiëntorganisaties (KPO’s) om patiënt-
betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van wetenschappelijk kankeronderzoek verder te 
verbeteren.

Meeting – speeddaten onderzoekers –      
patiëntenorganisaties

Expertise en templates delen met NFK voor het proces 
van de werkgroep wetenschappelijk onderzoek

Tips rondom verbeteren patiënten inclusie

Ondersteunen Verbinden Kennis delen 


