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KWF Kankerbestrijding voor  
werkgemeenschap  

Psychosociale Oncologie 



Wie zijn we 
KWF Kankerbestrijding 

• Opgericht in 1949 

• Initiatief van Koningin Wilhelmina 

• Prinses Beatrix is beschermvrouwe 

 







Jaarlijks ~ 400 lopende projecten 

 

• Projecten/Programma’s 

• Persoonlijke beurzen 

• Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs 

• Beleidsstudies 

 

Huidige financiering 



De nieuwe onderzoeksfinanciering 
Onderzoeksresultaten vaker, beter en 

sneller bij patiënt 
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Transitie KWF Kankerbestrijding 

 

Portfolio 
 Management Category 1 

 Select & Oversee 

Congierge facilitator 
 

Category 3 
 Fund & Forget 

Financial contributor 
 

Category 2 
 Commit & Integrate 

Development partner 
 

Category 4 
 Open & Integrate 

Nonselective partner 
 

Project Management 
 



Ontwikkelingstrajecten 

Commit:  Continueringsmogelijkheden bieden om vindingen 

 door de volledige keten te begeleiden 

 

Integrate: Partnerschap met de onderzoeker om optimale 

 ontwikkelingstraject te faciliteren  



Kernzaken 
 

 

 

 

Fundamenteel onderzoek blijft essentieel 

Ontwikkelingstrajecten: stroomlijning  van laboratorium naar 

patiënt en vice versa 

Partnerschap en samenwerking met onderzoekers 

Flexibele financiering: financieren wat nodig is per fase, 

mogelijkheden voor (dis)continuering, reageren op nieuwe 

ontwikkelingen 

 

 

 

 



Classificatie systeem 
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Fundamenteel  
Onderzoek/vroeg-

translationeel 

 
 

Translationeel en klinisch onderzoek 

 
 

Implementatie  
& Doelmatigheid 

 
 

Populatie, 
psychosociaal, 

zorg  

Module 1 

Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 

Module 7 Supporting Initiatives 

Nieuwe  
financieringsstructuur 



 
 

Fundamenteel  
Onderzoek/vroeg-

translationeel 

 
 

Translationeel preklinisch  en klinisch onderzoek 

 
 

Implementatie  
& Doelmatigheid 

Consortia 

 
 

Populatie studies, 
psychosociaal en 
zorgonderzoek 

Aanvullende subsidie voor onvoorziene knelpunten 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 
Module 5 

Module 6 

Module 7 Infrastructurele ondersteuning 

Projecten 

Persoonsgebonden projecten 

Unieke hoog risico projecten 

Proeftuin voor nieuwe subsidie vormen/initiatieven voor KWF 

Uniek hoog risico 

Persoonsgebonden 
projecten 

Consortia 

Projecten 

Nieuwe financieringsstructuur 



Voorbeeld  
leefstijl 

Invloed van gedrag op risico van kanker (voor ziekte) en op overleving en terugkeer van 

kanker (tijdens ziekte) 
 

Module 1: fundamenteel / vroeg-translationeel 
 Validatie van de correlatie tussen gedrag/blootstelling en ziekte (empirical basis for attributing 

causal effect consistent across diverse populations/study designs) 

 Identificatie van specifieke leefstijl veranderingen die van invloed zijn op risicofactor 
 

Module 2: validatie in modelsystemen 
 Leefstijl verandering specificeren 
 

Module 3: pre-clinical development 
• Effect van leefstijlverandering evalueren in relevant (dier-)model systeem 
 

Module 4: klinische studie 
 Pilot studie uitvoeren om effectiviteit van leefstijlverandering te bepalen 

 Leefstijlverandering bijstellen nav pilot studie 

 Effectiviteits-studie uitvoeren in grotere, meer diverse populatie 

 

 

 

 

 
 

Translationeel preklinisch  en klinisch onderzoek 

 
 

Implementatie  
& 

Doelmatigheid 

 
 

Populatie, 
psychosociaal en 
zorgonderzoek 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 
Module 

5 Module 6 

Module 7 Infrastructurele ondersteuning  
 

Fundamenteel  
Onderzoek/vroeg-

translationeel 



Beoordeling van onderzoek 

• Beoordelingscriteria  

• Wetenschappelijke kwaliteit 

• Haalbaarheid om tot toepassing te leiden 

• Relevantie voor de doelgroep/missiedoelen 

 

• Beoordeling vanuit verschillende perspectieven: 

wetenschappelijk, patiënt, business, specialisaties, 

zorg 
 

• Dossierinformatie en historie wordt door  KWF 

beschikbaar gesteld 

 

 

 

 



• Overzicht van portefeuille, impact, veld, ontwikkelingen 
 

• Dialoog en Partnerschap met onderzoekers  
 

• Relevante partijen aanhaken en samenwerken om continuering te 

stimuleren 
 

• Volgen, ondersteunen, stimuleren, verder brengen 

onderzoeksprojecten (balans tussen formeel en informeel) 

 

Faciliteren van onderzoek 



Module 6 
  
Voorlopig clustering van:  

• gedragswetenschappen 

• (deel van) epidemiologie 

• interventies op leefstijl  

• effecten van  (behandeling van) kanker  

• zorgoptimalisatie 

 

Wat wil KWF mogelijk maken op dit werkterrein? 

 



• Gefaseerde ombouw 

• Aantal nog te vernieuwen 
onderdelen laten aansluiten 

Tijdspad transitie 

2015 2016 2017 2018 

• Begin 2017 inrichting staat volledig  

• Nieuwe inrichting in de praktijk 

• Verder optimaliseren 



Vragen? 



Modules 
 
 

 

• Module 1: Basic Research  

Fundamentele en vroeg-translationele inzichten krijgen in kanker 
en relevante technologische ontwikkelingen en het zoeken naar 
aanknopingspunten voor o.a. (verbetering van) preventie, 
behandeling en diagnostiek. 
 
• Module 2: Creation of Modality  

Valideren en door-ontwikkelen van nieuwe vindingen tot er 
voldoende in vitro en in vivo bewijs is om de voorbereidingen voor 
humane evaluatie te starten.  
 
• Module 3: Pre-clinical development 

Het realiseren van alle aspecten die noodzakelijk zijn voor de 
klinische/humane evaluatie van een nieuwe vinding/concept. 

 



Modules  

• Module 4. Clinical Trials  

Het uitvoeren van klinische studies: een eerste humane evaluatie , 
effectiviteit / nieuwe dosering/off-label gebruik/nieuwe 
combinaties/wijzigingen in behandel regimes van bestaande 
methodieken, inclusief bevolkingsonderzoek. 
 
• Module 5. Implementatie/Doelmatigheid 

Kosteneffectiviteitsstudies e.d. Bewijslast genereren om 
behandelingen in de reguliere zorg te kunnen opnemen. 

 

• Module 6. Populatiestudies, gedragswetenschappen, 

zorgoptimalisatie 

Epidemiologie, psychosociaal onderzoek, observationele studies, 
leefstijl interventies e.d. 
 

• Module 7. Supporting infrastructure initiative 

Nieuwe, ondersteunende infrastructurele initiatieven o.b.v. 
geïdentificeerde specifieke behoeftes die breed  
gedragen worden vanuit het onderzoeksveld 

 
 
 


