
 
Over ons 
 
De Nederlandse Vereniging van Oncologie 
Datamanagers (NVvOD) is op 13 april 2007 
opgericht als beroepsvereniging.   
De vereniging telt meer dan 250 leden. 
 
 
 
 
Speerpunten van de NVvOD 
 
 Het verbeteren van de datakwaliteit 

van oncologische studies door het 
opstellen van een kwaliteitskader 
waaraan de lokale/centrale 
datamanager én monitor moeten 
voldoen.  

 Het opnemen in het kwaliteitsregister 
van lokaal en centraal oncologie 
datamanagers en monitors  die voldoen 
aan de eisen. 

 Het organiseren en geven van 
(bij)scholing om de kennis en 
vaardigheden van datamanagers en 
monitors te verhogen. 

 Het creëren van een ontmoetingsplaats 
om elkaar te ondersteunen en te 
enthousiasmeren. 

 Het uitwisselen van kennis en 
vaardigheden. 

 Accreditatie van scholingen. 
 
 
 
 
 

 
Organisatie 
 
Algemeen Bestuur 
Lidwina Wever, voorzitter 
Werkt bij het AvL als hoofd trialbureau 
 
Marleen van der Hulst, penningmeester  
Werkt bij IKNL als datamanager 
 
Ciska de Ruijter, secretaris 
Werkt bij IKNL als datamanager 
 
Anneke Huldij, bestuurslid 
Werkt bij IKNL als datamanager 
Tevens voorzitter registratiecommissie 
 
Ines Versteegden, bestuurslid 
Werkt bij het VUmc als datamanager 
Tevens voorzitter scholingscommissie 
 
Commissies 
De scholingscommissie organiseert alle 
scholingsdagen en verzorgt andere  
scholingsactiviteiten. 
  
De registratiecommissie  toetst onafhankelijk 
de individuele aanvragen voor opname in een 
van de kwaliteitsregisters aan de hand van de 
criteria van het desbetreffende  kwaliteitskader. 
Kent accreditatiepunten toe aan scholing.  
 
Alle bestuurs- en commissieleden nemen zitting 
op vrijwillige basis.  
 
 
 
 

 
Activiteiten 
 
Plenaire scholingsdagen 
Naast de scholingen die de leden van de 
scholingscommissie organiseren, vraagt de 
NVvOD een actieve bijdrage van haar leden bij 
bijvoorbeeld de organisatie van de 
tweejaarlijkse plenaire scholingsdagen.  
 
Al sinds de oprichting van de NW(O)D  (later 
NVvOD) is het traditie dat deze dagen door de 
leden voor de leden tot stand komen.  
Er is een verdeling gemaakt in 10 regio’s, met 
een  of meerdere  contactperso(o)n(en) per 
regio, die een organisatiecommissie zullen 
samenstellen.  
Elke regio dient één keer in de vijf jaar een 
scholingsdag te organiseren. De regio die aan 
de beurt is moet dus aan de slag!  
Het is erg leuk en leerzaam om een plenaire dag 
te organiseren. Bovendien kun je 
accreditatiepunten verdienen door mee te 
helpen met de organisatie.  Natuurlijk zal er, 
zoals altijd, ondersteuning vanuit de 
scholingscommissie zijn. 
 
Organiseer je de scholingsdag niet zelf, maar 
neem je wel deel, dan wordt er alleen een 
certificaat verstrekt als je tot en met  de laatste 
presentatie aanwezig bent.   
 
Voor deze scholingsdagen wordt geen 
inschrijfgeld gevraagd. 
 
 
 
 



Specifieke scholingsdagen 
Dit aanbod wisselt per jaar maar omvat 
momenteel de volgende onderwerpen: 
basisscholing; radiotherapie; RECIST; GCP;  
CTC; laboratoriumwaarden; communicatie-
trainingen; CDM en monitoring; protocol naar 
CRF. 
 
Daarnaast kunnen ideeën voor nieuwe 
scholingen worden ingebracht door de leden. 
 
Bij de organisatie van deze scholingsactiviteiten 
kan de hulp van leden worden gevraagd. Zo 
wordt dan een brede organisatiecommissie 
gevormd en kun je als lid op projectbasis 
meehelpen. 
 
Voor deze scholingsdagen wordt wel 
inschrijfgeld gevraagd. 
 
Mogen we een beroep op je doen? 
 
Eens in de vijf jaar bijdragen aan de plenaire 
dag in jouw regio, spreekt vanzelf.  
 
De tijdsbesteding voor een van de commissies  
is ongeveer een dag per maand (exclusief 2-4 
vergaderingen per jaar).  Bij (incidentele) 
klussen bepaal je zelf hoeveel tijd je vrij kunt 
maken. 
 
Voor deze investering krijg je ook wat terug: 
accreditatiepunten, enthousiaste 
samenwerking met collega’s uit het hele land 
en inzicht in de organisatie van diverse 
activiteiten.  
 
 

Ben je enthousiast geworden om je talent in te 
zetten?  Schroom dan niet en bel of mail! 
 
Alleen mét elkaar kunnen we de NVvOD tot een 
mooie vereniging houden en maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
NVvOD,  
p/a IKNL-Trialbureau UMCU 
Huispost Q05.4300 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 
T: 088-7556286 
F: 088-7555462 
 
E: secretariaat@nvvod.nl 
E: bestuur@nvvod.nl 
 
 
Bekijk ook onze website: 
www.NVvOD.nl 
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Dat zijn wij samen! 
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