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Nieuwe leden
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Minh Hao Nguyen (UvA)
Kim Brandes (UvA)
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Dirk-Jan Birnie (lid PACO KWF)
Datum najaarsvergadering 2015
De najaarsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 5 november 2015. Het thema van de
najaarsvergadering zal t.z.t. worden aangekondigd. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om
onderzoeksvoorstellen of –issues in te brengen voor bespreking tijdens de najaarsvergadering.
Nieuws vanuit de NVPO (Meeke Hoedjes)
-

Na een succesvolle kick-off meeting in oktober 2014, zal op 18 juni 2015 de eerste officiële
Research Day van het Early Career Research Network (ECRN) plaatsvinden. Tijdens de
ECRN Research Day komen verschillende onderzoeksgerelateerde onderwerpen op een
(inter)actieve manier aan bod. Prof. dr. Neil Aaronson, gerenommeerd onderzoeker binnen de
PSO, zal een presentatie geven over zijn wetenschappelijke carrière en de belangrijkste
lessen die hij tijdens zijn carrière geleerd heeft. Er zal een workshop worden gegeven door
Arjenne Louter (Louter Promoveren) met als onderwerp: “Hier kun je nog iets van leren –
waarom dingen vaak anders gaan dan gepland”. De Research Day vindt op hetzelfde tijdstip
en dezelfde locatie plaats als de “Dag voor de Praktijk”, een themadag voor clinici werkzaam
binnen de PSO. Onderzoekers en clinici zullen elkaar ontmoeten tijdens het gezamenlijke
‘Research meets Clinic’-onderdeel: “Het beste idee van..”, waarbij zij in groepen zullen worden
uitgedaagd om een innovatief klinisch relevant onderzoeksvoorstel te bedenken en te pitchen.
De ECRN Research Day vindt plaats op donderdag 18 juni 2015 van 12.30 tot 17.00 bij
Stadskasteel Oudaen te Utrecht. Inschrijven kan via http://www.nvpo.nl/inschrijfformuliernvpo-ecrn-research-day/. Voor meer informatie is Meeke Hoedjes bereikbaar
(m.hoedjes@vu.nl).

-

Eind mei/begin juni zal er vanuit de NVPO een oproep worden gedaan voor een update van
projectdatabase.

-

De NVPO zoekt voor verschillende werkgroepen nog nieuwe leden. Voor meer informatie kijk
op de site van de NVPO (www.nvpo.nl).

Veranderingen in de financieringsstructuur van KWF (Merel Hoozemans-Strik)
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 in 2015 en 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.

Het uitgangspunt van de nieuwe financieringsstructuur van KWF is dat KWF een bijdrage kan leveren aan
alle stappen die genomen moeten worden om tot implementatie van een vinding te komen. Elke fase van
de ontwikkeling heeft echter zijn eigen behoeften. Om onderzoeksprojecten en -programma’s optimaal te
kunnen classificeren, beoordelen en begeleiden, heeft KWF binnen deze ontwikkelingstrajecten modules
ontwikkeld, elk met specifieke kaderstelling en criteria. Momenteel valt het psychosociale onderzoek
onder module 6 (zie onderstaand figuur), maar er wordt nog bediscussieerd of een aparte module nodig is
of dat het psychosociale onderzoek op kan gaan in de overige modules.

In de bijlage van deze email treft u de powerpointslides aan van de presentatie zoals deze is gegeven
tijdens de voorjaarsvergadering. De nieuwe opzet is nog NIET definitief, maar wordt als advies aan het
Bestuur van KWF voorgelegd.
Meer informatie over de nieuwe financieringsstructuur is ook te vinden op
http://www.kwf.nl/onderzoek/subsidie-informatie/Pages/Veranderingen-KWF-onderzoekssubsidies.aspx.
Tijdens de najaarsvergadering zal KWF met een verdere update komen.
Voortgang- eindrapportages
-

Roy Willems (Open Universiteit) - Development and evaluation of the online Kanker Nazorg
Wijzer (Cancer Aftercare Guide): A tailored intervention providing psychosocial and lifestyle
support for cancer survivors

-

Renske Kruizinga (AMC) - The LISA study, spirituality and quality of life of cancer patients

Presentatie onderzoeksgroep
Dr. Marije van der Lee – Hoofd wetenschappelijk onderzoek Helen Dowling Instituut - E-mental health
for psycho-oncological problems. Overview of three trials at the Helen Dowling Institute: Fitter na
Kanker, Carest and BeMind
Main lecture
Prof. dr. Anthony Back (University of Washington, USA) - Challenges in scaling up communication
skills training
Although cancer clinicians agree that communication is central to excellent cancer care, the evidence
supporting training is variable. What makes evaluating communication so difficult? I’ll discuss a recent
randomized trial that raises a variety of evaluation issues, and suggest future directions.
Sluiting vergadering

