De onderzoeker aan zet
Innovatief onderzoek én kwaliteitsborging.
Kan dat samen?
Woensdag 18 september 2013
UMC St Radboud, Nijmegen

DE ONDERZOEKER AAN ZET
De drijfveer voor klinisch onderzoekers is om innovatief en grensverleggend onderzoek te doen, dat
uiteindelijk bijdraagt aan verbeterde diagnoses en behandelingen voor patiënten. Maatschappelijk
en juridisch neemt de druk op de onderzoeker echter toe om meer aandacht te besteden aan de
borging van de kwaliteit van het onderzoek. Hoe verhouden beide aspecten zich tot elkaar in het
dagelijks werk van de onderzoeker? Is het nog wel te doen? Kunnen instellingen hun onderzoekers
en onderzoeksteam hierbij beter faciliteren?
Bij deze en andere vragen staan we stil tijdens de eerste bijeenkomst van het NFU Platform Klinisch
Onderzoek. Deze bijeenkomst is bedoeld voor en door onderzoekers om met elkaar de uitdagingen
te schetsen en mogelijke oplossingen vanuit het perspectief van de onderzoeker en zijn team aan te
dragen.

PROGRAMMA
12.30
13.00

Ontvangst / lunch
Welkom en opening namens de NFU
Prof.dr. Wim Stalman, strategie van onderwijs en onderzoek en decaan VU
medisch centrum

13.10

Key note
Innovatief onderzoek en kwaliteitsborging; Hoe gaat dat samen?
Prof.dr. Frank Miedema, immunoloog en decaan UMC Utrecht
Prof.dr. Marc Bonten, medische microbiologie UMC Utrecht
Prof.dr. Peter Huijgens, internist hematologie VuMC
Moderator: prof.dr. Kit Roes, biostatistiek & directeur kwaliteit en
patiëntveiligheid UMC Utrecht en voorzitter NFU platform klinisch onderzoek

14.40
15.00

Pauze
Workshops
Workshop 1: Horde lopen voor onderzoekers - methodologie en statistiek
Interactieve workshop over problemen bij het opstellen van een
onderzoeksprotocol m.b.t. de methodologie
Moderator: dr. Ton de Craen, epidemiologie LUMC

Workshop 2: Scholing - Mogelijkheden, wensen en lacunes
In deze workshop wordt de behoefte aan scholing, zowel vanuit de onderzoeker
als vanuit kwaliteitsborging in kaart gebracht.
Moderator: dr. Niels Riksen, internist, UMC St Radboud
Workshop 3: Consortia: waarom en hoe?
Deze workshop geeft succesfactoren van consortia en geeft handvaten voor het
opzetten van een consortium.
Moderator: prof.dr. Rob de Haan, klinisch epidemiologie, AMC
17.00

17.30

Toekomstvisie
Prof. dr. Kit Roes, biostatistiek & directeur kwaliteit en patiëntveiligheid UMC
Utrecht en voorzitter NFU platform klinisch onderzoek
Afsluiting en borrel

DOELGROEPEN
De bijeenkomst is bedoeld voor alle artsen en onderzoekers in Nederland die actief zijn bij de opzet
en uitvoering van klinisch onderzoek in de breedste zin van het woord.
LOCATIE
De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het UMC St Radboud in Nijmegen.
INSCHRIJVEN
Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven via de website van PAO Heyendael:
www.paoheyendael.nl/nfu .
CONTACT
Dr. Esther van Tienhoven, E.A.E.vanTienhoven@umcutrecht.nl (inhoud)
Janine Nagengast, projectmedewerker PAO Heyendael, j.nagengast@pao.umcn.nl

