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Mededelingen vanuit de Werkgemeenschap 

 

Nieuwe leden 

Ajla Mujcic (Trimbos) 

Jacqueline ter Stege (NKI) 

Willemieke Kroeze (VU) 

Jeanine Driesenaar (NIVEL) 

Loek van der Donk (UMCG) 

Lynn Leermakers (Radboudumc) 

Matthijs de Wit (VU) 

Koen Neijenhuijs (VU) 

Anja van der Hout (VU) 

 

Datum voorjaarsvergadering 2016 

 

De voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 17 mei 2016 en zal worden 

voorafgegaan door de NVPO ECRN Research Day in de ochtend. Alle leden zijn van harte uitgenodigd 

om onderzoeksvoorstellen of –issues in te brengen voor bespreking tijdens de voorjaarsvergadering. 

Ideeën voor een binnenlandse of buitenlandse gastspreker kunnen worden gestuurd naar 

Olga.Husson@radboudumc.nl. 

 

Nieuws vanuit de NVPO (Saskia Duijts) 

 

- Het project ‘Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker’ is afgerond. Het 

project ‘Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker 2.0’ is gehonoreerd en zal 

worden ondergebracht bij het IKNL. 

- Op 17 mei zal er weer een ECRN Research Day worden georganiseerd. Prof. dr. Lonneke van 

de Poll zal daar een van de sprekers zijn. 

- In december komt het NVPO themanummer ‘Internationaal’ uit. 

- Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van één van de NVPO werkgroepen kunnen 

zich aanmelden via Saskia Duijts (s.duijts@vumc.nl) 

 

Terugkoppeling ECRN praktijkdag (Lisanne Hummel en Annemarie Braamse) 

 

Donderdagmorgen 5 november vond de Praktijkdag van het Early Career Research Network (ECRN) 

van de NVPO plaats, met eveneens het thema ‘de patiënt in het vizier’. Locatie was Levenmetkanker 

in Utrecht.  Hier kwamen 13 onderzoekers meer te weten over de organisatie Levenmetkanker, en 

over hun visie op patiëntparticipatie in onderzoek. Tevens was er een afgevaardigde van de 

BVN/BOOG om over hun aanpak m.b.t. patiënten participatie in onderzoek te vertellen. Daarna zijn 

de onderzoekers met twee patiënten en twee medewerkers van Levenmetkanker in discussie gegaan 

over de belangrijkste onderzoeksthema’s binnen de psychosociale oncologie voor de komende jaren. 



De reacties op de ochtend waren positief; zowel patiënten als onderzoekers vonden het waardevol 

om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Presentatie: Veranderingen in de financieringsstructuur van KWF (Janneke Elberse) 

 

In 2015 is KWF Kankerbestrijding een nieuwe beleidsperiode ingegaan. KWF gaat de onderzoeksketen 

van laboratorium naar patiënt en vice versa nóg actiever ondersteunen en stroomlijnen, met als doel 

onderzoeksresultaten sneller en beter beschikbaar te krijgen voor de preventie, diagnose of behandeling 

van kanker. De rol van KWF in het Nederlandse kankeronderzoek verandert daardoor ook: van 

onderzoeksfinancier pur sang tot financier & facilitator van kankeronderzoek. KWF gaat over de volle 

breedte van haar onderzoeksportefeuille meer sturen op het realiseren van haar missiedoelen: minder 

kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 

  

Kortom, KWF gaat de manier waarop zij onderzoek financiert aanpassen. Deze veranderingen worden 

gefaseerd ingevoerd en starten in 2016. De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe 

financieringsstructuur van KWF zijn: 

  

• Fundamenteel onderzoek blijft een essentiële bron voor innovatie 

KWF blijft substantieel inzetten op het financieren van fundamenteel onderzoek, aangezien dit 

de bron is van innovatie. 

• We toetsen op relevantie, kwaliteit en haalbaarheid 

Bij het beoordelen van subsidieaanvragen neemt KWF voortaan, naast wetenschappelijke 

kwaliteit, ook expliciet mee wat de relevantie van het onderzoek is en of het daadwerkelijk bij 

kan dragen aan de missiedoelen van KWF. 

• Ontwikkelingstrajecten staan voortaan centraal 

Voor translationeel en klinisch onderzoek vraagt KWF naast een plan van aanpak voor de 

ingediende subsidieaanvraag ook een beschrijving van het te doorlopen ontwikkelingstraject. Dit 

is het traject dat nodig is om te komen tot een toepassing van de onderzoeksresultaten. Deze 

beschrijving wegen we ook mee in de beoordeling van de aanvraag. 

• De nieuwe financieringsstructuur is flexibel 

Dat betekent bijvoorbeeld dat KWF aanvullende financiering beschikbaar kan stellen bij 

onvoorziene knelpunten, dat er continueringsmogelijkheden zijn bij veelbelovende resultaten 

en dat er discontinueringsopties zijn bij veranderd perspectief. We gaan werken met 

richtbedragen en hebben mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te beproeven.  

• We voeren meer dialoog en werken meer samen 

KWF gaat zich actief verbinden aan alle relevante stakeholders, dat wil zeggen: met het 

oncologische onderzoeks- en zorgveld, en ook met patiënten, regelgevers, het bedrijfsleven en 

andere financiers van onderzoek. 

 

Ontwikkelingstrajecten 

 

Het nieuwe onderzoeksproces zal er als volgt uit komen te zien: 

Er zullen ontwikkelingstrajecten komen. Met een ontwikkelingstraject wordt bedoeld alle stappen die 

een vinding moet doorlopen om uiteindelijk toegepast te kunnen worden in de praktijk. Het volledige 

onderzoeksproces wordt onderverdeeld in 3 trajecten: exploratie, ontwikkeling en praktijk. Elk traject 

bestaat uit meerdere onderzoeksfases, in totaal 7. De 8e fase (infrastructuur) beslaat alle trajecten. 

  

Binnen iedere onderzoeksfase kan een projectvoorstel ingediend worden. Bij de indiening moeten het 

relevante ontwikkelingstraject en de mogelijke vervolgstap(pen) al geschetst worden. Elke 

onderzoeksfase heeft specifieke criteria en voorwaarden wat betreft financieringsvormen, beoordeling, 

monitoren van voortgang en opties tot continuering. 

 

Het exploratietraject 

 

KWF investeert in de exploratie van nieuwe kennis en kunde. Fundamenteel en vroeg-translationeel 

onderzoek is de basis voor innovatie. Binnen het exploratietraject wordt de ruimte geboden voor 



serendipiteit. De projectleider is leidend in de onderwerpen en het onderzoeksteam krijgt de 

wetenschappelijke vrijheid om unieke ideeën verder uit te werken.  

 

Het exploratietraject kent 2 onderzoeksfasen: 

 •Basic Research – fundamenteel onderzoek 

 •Credentialing – vroeg-translationeel onderzoek 

  

Fundamenteel en vroeg-translationeel onderzoek richt zich primair op het ontwikkelen of verdiepen van 

wetenschappelijke kennis op het gebied van de oncologie. De grens met de translationele 

onderzoeksfase ligt bij het moment wanneer een aangrijpingspunt voor (klinische) toepassing is ontdekt 

en verdere uitwerking behoeft. 

  

Het doel van onderzoek in deze onderzoeksfasen is om basale inzichten te krijgen in het ontstaan en de 

progressie van kanker, de (psychosociale) effecten van kanker en relevante technologische 

ontwikkelingen. Maar ook het zoeken naar aanknopingspunten voor, en identificeren van factoren die 

invloed hebben op (verbetering van) preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven vallen 

binnen deze onderzoeksfase. Voorbeelden hiervan zijn biomarker of drug discovery, en target 

identification. 

  

Meer informatie: https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Exploratietraject.aspx 

 

Het ontwikkeltraject 

 

Het doel van het programma is om mogelijk te maken dat resultaten die voortkomen uit (fundamenteel) 

onderzoek op een gestroomlijnde manier doorontwikkeld kunnen worden en leiden tot nieuwe 

toepassingen voor de (potentiële) patiënt en de praktijk. Dit vereist optimale stroomlijning tussen het 

onderzoek dat nu plaatsvindt en het uiteindelijke eindproduct dat toegepast moet gaan worden. Dit 

bereiken we door te gaan werken met ontwikkelingstrajecten.  

  

  

In een ontwikkelingstraject werkt de onderzoeker alle stappen uit die een vinding moet doorlopen om 

uiteindelijk toegepast te kunnen worden in de praktijk en dus daadwerkelijk beschikbaar te komen voor 

patiënten, zorgverleners en andere eindgebruikers. In zijn projectvoorstel dient de onderzoeker al te 

hebben nagedacht over mogelijke risico’s en kansen, bijvoorbeeld op het vlak van regelgeving, toxiciteit, 

IP, wenselijkheid, implementatie, kosten, etc. Op basis van dit uitgewerkte traject kan KWF de 

onderzoeker waar mogelijk ondersteunen.  

 

Belangrijk hierin is dat de juiste expertise al in een vroeg stadium door de onderzoeker wordt betrokken 

bij het project. Bijvoorbeeld ziekenhuisapothekers, regulatoire experts, clinici/zorgverleners, patiënten 

en (waar relevant) de farmaceutische/biotechnologische industrie.  

  

Hoe verder in het ontwikkelingstraject het onderzoek zich bevindt, des te intensiever KWF wil monitoren 

en waar mogelijk faciliteren. KWF zal, waar mogelijk, in de uitvoer van deze trajecten een liaison rol 

spelen, bijvoorbeeld door relevante stakeholders op de juiste momenten te betrekken en zodanig te 

sturen dat kansen maximaal benut worden. Om de voortgang van ontwikkelingen te waarborgen wordt 

voor high potential projecten een continueringsfinanciering mogelijk. 

 

Het ontwikkelingstraject kent 3 onderzoeksfasen: 

 •Creation of Modality 

 •Pre-clinical research 

 •Clinical research 

 

Meer informatie: https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Ontwikkel.aspx 

 

Het praktijktraject 

 



Gedetailleerde informatie hierover komt later beschikbaar. 

 

Financieringsvormen 

 

Er zullen 5 financieringsvormen komen: 

 

-onderzoeksprojecten (https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Onderzoeksprojecten.aspx) 

-persoonsgebonden onderzoeksprojecten 

(https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Persoonsgebonden-onderzoeksprojecten.aspx) 

-unieke hoogrisicoprojecten (https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Unieke-hoog-

risicoprojecten.aspx) 

-consortia (pas vanaf 2e financieringsronde) 

-infrastructurele initiatieven beschikbaar (pas vanaf 2e financieringsronde) 

 

Beoordeling 

 

De beoordeling zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, relevantie en haalbaarheid. Daarnaast zal er 

gekeken worden vanuit een wetenschappelijk en patiëntperspectief; vanuit 

implementatiedeskundigheid en de bijdrage aan de missiedoelen van KWF. 

 

Indieningsrondes 2016 

 

In 2016 zijn er 2 rondes voor het indienen van projectvoorstellen.  

De eerste ronde sluit op 4 april 2016. In deze ronde kunnen projectvoorstellen worden ingediend  voor 

onderzoeken die passen in het exploratietraject of in het ontwikkelingstraject.  

De tweede ronde sluit op 3 oktober 2016. In deze ronde kunnen projectvoorstellen worden ingediend 

voor alle onderzoeksfases, dus voor zowel het exploratie- , het ontwikkelings- als het praktijktraject. 

 

Meer informatie over de nieuwe financieringsstructuur is ook te vinden op: 

https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/default.aspx 

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen dan kunt u zich via de KWF website 

inschrijven voor de nieuwsbrief.  

 

Presentatie: De rol van de PACO bij de beoordeling van subsidievoorstellen -  Dave Heijmans (KWF) en 

Cornelie Bierens de Haan 

 

Presentatie: Implementatie van zorginnovaties: mogelijkheden voor de oncologie – Dr. Rosella 

Hermens (Radboudumc) 

 

 

Voortgang- eindrapportages  

 

- Dr. Dounya Schoormans (Tilburg University) - Cardiovascular co-morbidities in cancer 

patients 

 

- Dr. Kirsten Douma (AMC) - Communicatie over oncogenetische informatie: hoe informeren 

niet-genetici over erfelijkheid bij kanker? 

 

Discussie 

 

Nieuwe motto financieringsstructuur KWF – Onderzoeksresultaten vaker, beter, sneller bij de patiënt 

Ingeleid door Prof. Dr. Julia van Weert (UvA) en Dr. Maya Schroevers (UMCG) 

 

Sluiting vergadering 


