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Proclaimer 
 
De informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit 
verschillende disciplines en samengebracht en ter beschikking gesteld vanuit DORP. Bij het samenstellen 
van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het 
moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door 
de personen en/of organisaties die bijdragen aan DORP. We doen ons uiterste best om alle informatie juist 
en volledig weer te geven. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw 
reactie bijzonder op prijs.  
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1 Werkconferentie 
 
In dit document een samenvatting van de opgehaalde aandachtspunten op basis van de 
discussie naar aanleiding van de presentaties. 
 
Aanwezig: vertegenwoordigers van in totaal 16 oncologische cohorten 
Totaal aantal deelnemers: 27 
 
De slides van de presentaties zijn gedeeld (als pdf) met de deelnemers. 
 
Programma: 
15.00 – 15.10 Welkom, opening – Jacolien Coes, DORP 
 
15.10 – 16.00 Biobanken en cohorten – Jörg Hamann, Amsterdam UMC, Health-RI 

15.10-15.40 Update laatste ontwikkelingen biobanken, praktische aandachtspunten 
 15.40-16.00 vragen en discussie 
 
16.00 – 16.15 Toetsing cohort studies – overleg NVMETC - Evelijn Zeijdner, DORP 
16.15 – 16.30 SLIM en de toekomst: alternatief – Justijn Gombert, UMCU; Annemie Mordant, MEMIC 
16.30 – 16.45 Groeifonds Oncode Pact – Geraldine Vink, PLCRC 
 
16.45 – 17.00 Samenvatting en vervolg – Jacolien Coes, DORP 
 
 

2 Punten uit de presentaties en discussies 
 

- Goede nieuws: groeifondsaanvraag  Oncode Pact is gehonoreerd! 
- Zie ook bericht: Oncode Institute - Growth Fund invests 325 million euros in 

Oncode-PACT to accelerate the development of cancer drugs 
- Terugkoppeling van eerste bijeenkomst:  

o Presentatie Susanne Rebers: IC en herziene code goed gebruik. Input 
vanuit bijeenkomst wordt meegenomen in implementatieproject van de 
herziene code. 

o Kosten van opzet en onderhoud van cohorten – blijft actueel thema. 
Financieringsmogelijkheden? 

o Output van projecten (zoals FORCE) toegankelijk maken. 
o Gezamenlijk optrekken richting o.a. farma. 
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Thema ‘Biobanken en cohorten’ (presentatie Jörg Hamann, Health-RI): 

- Parelsnoer handboek document (versie 9) is basis: ‘kookboek’ mbt 
voorbewerken, codering en opslag. 

- Procesondersteuning vanuit Health-RI op drie niveaus: knooppunten, regionaal 
en nationaal. Komende jaar tenminste op knooppunt niveau: verzamelen, 
beheren en beschikbaar maken. 

- > 2 jaar op alle drie niveaus: verzamelen, beheren en beschikbaar maken, 
koppelen en gefedereerde analyse. 

- Lijstje namen van de strategische verantwoordelijken per regio met het advies 
om eens kennis te maken. Het lijstje is op te vragen bij DORP totdat deze ook 
beschikbaar zijn op de website van Health-RI. De regio’s zijn: Amsterdam, Groningen, 
Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Leiden, Nijmegen en Eindhoven. 

- Showcases: zijn complexere voorbeelden waarbij naast ondersteuning ook 
meegewerkt wordt om bv templates te genereren en beschikbaar te stellen. 

- Er wordt gewerkt aan een betere request portal. 
- Biomateriaal in kader van klinische studies (trials)? Bij biobank nadruk op nWMO 

plichtige collecties. Bij trials: restmateriaal of extra afname voor toekomstig 
onderzoek. Dit dan ook meegenomen bij IC. 

- Meer informatie over biobanken is te vinden op: Biobank Community | Health-RI  
 
Toetsing cohort studies:  

- NVMETC = Nederlandse Vereniging van Medische Toetsingscommissies. De 
doelstelling van de NVMETC is bij te dragen aan de instandhouding en 
bevordering van de goede praktijk van het beoordelen van medisch-
wetenschappelijk onderzoek door medisch-ethische toetsingscommissies 
(METC's). 

- Variatie in beoordeling van METC’s over wel-niet WMO plicht van protocollen met 
TwiCs design. NVMETC bereid om in gesprek te gaan. Doel om te komen tot 
onderwerpen waarop getoetst en hoe getoetst; ten behoeve van 1) de 
voorbereiding van indiening door onderzoekers, en  2) de toetsers om daarmee 
eenduidiger te kunnen beoordelen.  

- Vraag: wie sluit aan bij dit gesprek? Vijf mensen hebben aangegeven te willen 
aansluiten. [DORP gaat afspraak inplannen]. 

 
- SLIM en de toekomst: veel cohorten maken gebruik van tool SLIM, een 

webapplicatie voor het monitoren en managen van de research flow. Justijn 
Gombert (UMCU) en Annemie Mordant  (MEMIC) presenteren over de overgang 
van SLIM naar Ldot. Afgelopen week een overeenkomst gesloten tussen beide 
partijen. Huidige SLIM diensten gaan dus over naar Ldot. Komende periode 
wordt contact opgenomen met alle gebruikers van SLIM om de overgang te 
bespreken (bij de een zal het makkelijk en snel gaan, bij de ander zal meer tijd 
dan wel aanpassing nodig zijn i.v.m. complexiteit). [SLIM en Ldot]. 

- Meer informatie over Ldot is te vinden op: Research Data And Workflow Management | 
Ldot | Maastricht 
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- Groeifonds Oncode Pact: drie pijlers namelijk 1) real time data, 2) goed 

gedefinieerde cohorten, en, 3) vroeg klinische fase platform. Nu aan de slag met 
uitwerken eerste 3 jaar, en concreet eerste jaar (2023). Pijler 2: deze 
bijeenkomsten als eerste aanzet. In vervolgbijeenkomst: waar willen we heen, 
welke innovaties daarvoor nodig. 

- Meer informatie over Oncode Pact: Oncode Institute - Oncode-PACT 
 

- Vervolg: er is behoefte aan een fysieke bijeenkomst (in het najaar) om daar 
langer en live met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als duurzaamheid en 
financiering, waar loop je tegenaan in de dagelijkse praktijk, waar willen we heen 
met elkaar. Daarnaast zal er tegen die tijd ook meer inzicht zijn in de 
ontwikkelingen en plannen van Oncode Pact en cohorten. DORP zal daarom in 
het najaar een vervolgbijeenkomst gaan organiseren samen met Oncode Pact en 
IKNL. [DORP zal in gang zetten] 
 

- Aandachtspunt ingebracht, mogelijk thema voor een volgende keer: eenduidige 
toetsing en eenduidige uitgifte nWMO, zodat je niet langs elk huis apart hoeft 
voor lokale goedkeuring. 
 
 
 

 

3 Samenvatting bijeenkomst 
 
De grootste winst uit deze tweede bijeenkomst is: 

- Inzicht in plannen van Health-RI rondom biobanken en collecties, plus concrete 
aanspreekpunten per regio; 

- Geruststelling dat SLIM diensten geborgd gaan worden binnen Ldot; 
- Eerste stappen van Oncode Pact na toekenning aanvraag; 
- Behoefte aan live vervolg bijeenkomst in het najaar. 

 
De acties die DORP gaat oppakken zijn: 

1) delen van overzicht strategische aanspreekpunten van Health-RI hubs, alwaar 
ook de vragen mbt biobanken gesteld kunnen worden; 

2) gesprek faciliteren 3-5 onderzoekers vanuit cohorten met NVMETC rondom visie 
wel/niet WMO plichtig ten aanzien van cohorten (met TwiCs design); 

3) zorgdragen voor het organiseren van een vervolgbijeenkomst op door cohorten 
aangedragen onderwerpen, en vanuit Oncode Pact. 
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