
Vanuit de kerngedachten: Wat moet 
je doen, wat is slim om te doen en wat 

kan je laten (doen) de onderzoeker 
ondersteunen en de weg te wijzen. 

Op die manier dragen we bij aan 
onderzoek met impact. 

Het organiseren van klinisch oncologisch multicenter onderzoek 
vraagt om kennis op verschillende terreinen. Naast medisch-
inhoudelijke kennis is er ook logistieke, juridische en financiële 
expertise nodig. Goed projectmanagement is essentieel voor de 
kwaliteit van klinisch oncologisch onderzoek. 

Voor veel artsen/ onderzoekers is projectmanagement een 
taak erbij, waar zij niet per se voor zijn opgeleid. 

DORP ondersteunt de onderzoeker bij deze taak door mee te 
kijken en te adviseren in de voorbereiding en de opzet, de opstart 
en eventueel de uitvoering van multicenter klinisch oncologische 
studies. Naast deze praktische ondersteuning identificeren we 
overstijgende thema’s om onderzoekers verder te helpen. Deze 
thema’s gaan bijvoorbeeld over het laagdrempelig maken van 
de PIF (patiënteninformatieformulier), over financiering van 
onderzoekshandelingen en verzekerde zorg, over nieuwe wet-en 
regelgeving zoals de EU Clinical Trial Regulation (CTR).

Projectmanagement

DORP ondersteunde (klinische) studies tijdens 
design en/of opstart fase: 

Goede voorbereiding van een klinische studie is een 

investering die zich terugverdient in de uitvoering. Daarom 

zal DORP zich vooral richten op het optimaliseren van 

ondersteuning in deze fase. 

DORP brengt de kennis en kunde rondom projectmanagement 

onder de aandacht van onderzoekers en hun onderzoeksgroepen. 

Hiermee dragen we bij aan het excelleren van de onderzoeksgroepen in 

het doen van hoogwaardige klinische studies. 
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