
Een goed bedacht design 
en analyseplan is het 
halve werk. Daar gaat 

DORP voor!

Statistiek

Statistische expertise is essentieel voor een optimale opzet van een klinische studie 
en/of het aanvragen van subsidie voor een studievoorstel met voldoende kwaliteit en 
geloofwaardigheid.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een statisticus al in een vroege fase wordt 
betrokken én onderdeel uitmaakt van het onderzoeksteam. Daarnaast is statistische 
expertise voor een optimale opzet van multicenter klinisch onderzoek op het gebied 
van oncologie schaars in Nederland. Door eerder in het proces een statisticus te 
betrekken is er winst te behalen in het (innovatieve) ontwerp van klinische 
multicenter studies, bij het formuleren van de studie-eindpunten en bij het 
bepalen van de omvang van de steekproef van patiënten. Zo kan blijken dat in 
sommige gevallen studies gedaan kunnen worden met minder patiënten zonder dat 
dit gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de studie.

DORP zorgt ervoor dat onderzoekers voor en ook tijdens het verloop van de studie 
en de analyse voorzien zijn van statistische expertise. Zo blijft de (methodologische) 
kwaliteit van een studie in alle stadia gewaarborgd.

DORP ondersteunde reeds 17 (klinische) 
studies tijdens de design en/of opstartfase. 

Hierbij werd advies gegeven op het gebied van:

DORP organiseerde reeds twee webinars 
over innovatieve trial designs ten behoeve 

van kennisdeling:

DORP wil meer inzetten op het delen van kennis ten 

aanzien van innovatieve trial designs. Dit willen we 

bereiken middels het organiseren van webinars en het breder 

toegankelijk maken van de ‘lessons learned’ uit de toepassing 

van innovatieve trials uit praktijkvoorbeelden.  

Daarnaast blijft een belangrijke focus de ondersteuning van 

onderzoekers tijdens de vroege fase. Hier zullen we ook meer gaan 

inzetten op het in contact brengen van onderzoekers met statistici binnen 

hun eigen instelling. 
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Contacten gelegd tussen onderzoekers en 
statistici om statistische expertise te blijven 
waarborgen tijdens alle fases van een klinische 
studie.

Opzetten van een DSMB-pool van statistici. 
Onderzoekers hebben zo sneller en makkelijker 
toegang tot statistici voor hun DSMB. 

Trial within Cohorts (TwiCs) study design

Patient Preference Trial (PPT) design

Ondersteunen Verbinden Kennis delen 


