
Praktische informatie 
 

Aanmelding 
Je kunt je aanmelden tot 7 maart 2016 voor deze scholingsdag via 
het inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/plenair 
Na 7 maart ontvang je een bevestiging van je inschrijving. 

 
Kosten 
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis. 
Voor niet-leden zijn de kosten €50,-. Betaling via bankrekening: 
NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD te Utrecht o.v.v. scholingsdag 
24 maart 2016 en naam deelnemer. 

 
Accreditatie 
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. Aan het eind 
van de dag wordt een deelnamecertificaat uitgereikt. Het certificaat en de 
bijbehorende accreditatiepunten wordt alleen toegekend indien men de 
volledige dag heeft bijgewoond (zie ook de website van de NVvOD). 

 

“Klinische studies van A tot Z” 
 

Zeventiende  scholingsdag van de 
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers 

 
 

Datum: Donderdag 24 maart 2016 
Tijdstip: 09.30 uur – 16.30 uur 
Locatie: LUMC, Boerhaaveplein / Collegezaal V 

 

Locatie 
Leids Universitair Medisch  Centrum 
Boerhaaveplein / Collegezaal V 
Albinusdreef 2 
2333 ZA Leiden 

 
Er zullen vanaf de hoofdingang bordjes geplaatst worden naar het  
Boerhaaveplein in het LUMC. 
Auto: Een routebeschrijving is te vinden op LUMC.nl. Uitrijkaarten  
voor de Parkeergarage zijn bij de organisatie verkrijgbaar voor €5,50. 
OV: Het LUMC ligt direct naast het centraal station in Leiden. 
 
Informatie 
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je 
contact opnemen met Jeffrey Braak: datacenter@lumc.nl, telefoon  071-
526 3500  
Voor vragen die betrekking hebben op de NVvOD kan contact worden 
opgenomen met het NVvOD secretariaat op telefoon 088 755 62 86 of via  
secretariaat@nvvod.nl 
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Inleiding 
 

Voor jullie ligt de uitnodiging voor de plenaire scholingsdag van de 
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers (NVvOD), te houden op 
donderdag 24 maart 2016. 
 
Wij, datamanagers uit de regio Leiden, hebben deze scholingsdag voor jullie 
georganiseerd, met als thema ‘Klinische studies van A tot Z’. We hebben 
geprobeerd een zo breed en gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. 
 
We hebben voor het thema klinische studies gekozen, omdat wij als 
datamanagers vaak slechts bij een deel van de klinische studies betrokken zijn 
en met veel delen slechts zijdelings. Het leek ons daarom nuttig en interessant 
om ons werk in een wat breder perspectief te plaatsen en meer inzicht te 
geven wat er allemaal bij het opzetten, uitvoeren en uitwerken van een 
klinische studie komt kijken. 
 
Zo zal aan de hand van de Aspirin trial uitleg gegeven worden over wat er 
allemaal komt kijken bij het schrijven van een onderzoeksprotocol. Verder 
komen de WMO, het indienen van een protocol, multicenteronderzoek en 
verschillende procedures aan de orde. Daarnaast gaan we kijken naar 
financiën, good research practice en de rol van statistiek bij het opzetten en 
uitwerken van klinische studies. 
 
Leanne Steeghs en Siets Bakker geven de workshop 'Het onderzoeksveld' naar 
aanleiding van hun recent verschenen boek Systemisch Wijzer - kennis uit 
opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken. Via interactie met het publiek 
wordt de data- en communicatiestroom van A tot Z in beeld gebracht, met 
behulp van een organisatieopstelling. We gaan op zoek naar spanningsvelden 
en mogelijke oplossingen binnen het onderzoeksveld. 
 
Aanmelden kan via de website van de NVvOD. Bij teveel aanmeldingen zullen 
we een indeling maken aan de hand van regio/instituut. NVvOD leden krijgen 
natuurlijk voorrang. 
 
Wij hopen jullie te zien op 24 maart 2016 in Leiden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Birgit van den Bos, Jeffrey Braak, Sabine Kropff, Hilga Katerberg

Programma 
 

09.00 – 09.30 Registratie en ontvangst met koffie / thee        
  (Boerhaaveplein)  

 
09.30 – 09.45 Welkom en introductie 

Prof. Dr. C.J.H. van de Velde, LUMC Heelkunde 

 
09.45 – 10.15 Protocol schrijven / ASPIRIN trial 
  Dr. G.J. Liefers, LUMC Heelkunde 

 
10.15 – 11.00 WMO, indiening protocol, multicenteronderzoek en 

procedures 
Dr. M.C. Luijerink, CCMO 
 

11.00 – 11.15 Pauze 
 

11.15– 12.00 Financiën 
 Mr. T.W. Kraan, LUMC, Directoraat Financiën   

 
12.00 – 12.30 Ledenvergadering NVvOD  

Mw. L. Wever, NVvOD 
 

12.30 – 13.15  Lunchpauze 
 
13.15 – 14.45 Workshop ‘Het onderzoeksveld’ 
 Mw. L. Steeghs, kommaarop.nu 
 Mw. S. Bakker, Transitie Advies 
  
14.45 – 15.00 Pauze 

 
15.00– 15.45 Good Research Practice 

Dr. L.A. Veltrop, LUMC, Klinische Farmacie en 
Toxicologie 

 
15.45 – 16.30 Medische Statistiek 

Prof. Dr. R. Brand, LUMC, Medische statistiek en bio-
informatica 

 
16.30 Afsluiting, uitreiking certificaten, borrel  


