
Praktische informatie

Aanmelding
Je kunt je tot 1 april 2010 aanmelden voor deze scholingsdag via bijgaand 
inschrijfformulier. Bij overschrijving van het maximaal aantal deelnemers hebben NVvOD 
leden voorrang. Tevens is het inschrijfformulier te downloaden via de website van de 
NVvOD: www.nvvod.nl. Je kunt dit inschrijfformulier faxen of mailen naar het 
secretariaat van de NVvOD. 
Fax: 088-7555462, E-mail: secretariaat@nvvod.nl
Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving.

Kosten
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis. 
Voor niet-leden zijn de kosten € 50,=. Betaling via 13.29.70.759 t.n.v. NVvOD te Utrecht 
o.v.v. scholingsdag 13 april 2010 met naam van de deelnemer.

Accreditatie
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. Een deelname certificaat zal 
aan het einde van de dag worden uitgereikt.

Diner
Na afloop van deze scholingsdag is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten in 
Restaurant Luxor, Stationsweg 19, 2312 AS, LEIDEN. Dit is uiteraard op vrijwillige basis. 
Het restaurant ligt op loopafstand van Naturalis en het Centraal Station. De kosten 
hiervan zijn voor eigen rekening. 

Locatie
Naturalis, Nationaal 
Natuurhistorisch 
Museum, Auditorium, 
Darwinweg 2, 2333 
CR, LEIDEN. De 
routebeschrijvingen
voor openbaar 
vervoer en eigen
vervoer zijn te 
downloaden via 
www.naturalis.nl.

Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je contact 
opnemen met Elma Meershoek of Marjolijn Duijm van het Datacenter Heelkunde van het 
LUMC op telefoon 071-5263500 of datacenter@lumc.nl.
Voor vragen die betrekking hebben op de NVvOD kan contact worden opgenomen met 
het NVvOD secretariaat op telefoon 088-7556286 of via secretariaat@nvvod.nl

Laat je Leiden door de wereld van het
Centraal Datamanagement

Zesde scholingsdag van de 
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers

LET OP: nieuwe lokatie wegens overweldigende belangstelling!!

Datum: dinsdag 13 april 2010
Tijdstip: 9.30-16.30 uur
Locatie: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum

Auditorium
Darwinweg 2
2333 CR LEIDEN



Inleiding

De organisatie van de scholingsdagen van de NVvOD werd tot nu gedaan door de diverse 
IKC’s, het Erasmus MC en het NKI/AVL. Dit is een structuur die inmiddels al vele jaren 
loopt. Omdat de NVvOD is uitgegroeid tot een brede organisatie met leden uit alle 
groepen, ziekenhuizen en datacentra heeft Ingrid Mandjes ons een jaar geleden 
benaderd om ook een scholingsdag te organiseren. Wij hebben misschien een andere kijk 
op datamanagement, andere studies, andere contacten etc. Wij hebben volmondig “ja” 
gezegd en een interessant programma samengesteld. 

Deze zesde NVvOD scholingsdag staat in het teken van Centraal Datamanagement en 
alles wat daar direct of zijdelings mee te maken heeft. Ook voor datamanagers die zelf
geen centraal datamanagement doen zal deze dag veel nuttige informatie bieden.
We starten met een presentatie over het belang van een goed datacenter in relatie tot 
de impact van trials en de relatie met de wetenschap. 
Vervolgens komt het landelijke Parelsnoerinitiatief aan bod en in dit geval: de Leidse 
parel - over erfelijke darmkanker. 
Na de koffiepauze gaan we verder met een interessante lezing over je werkplek. Moeten 
we bijvoorbeeld allemaal twee beeldschermen hebben om gezond te kunnen werken? 
Janny van den Eijnden zal ons bijpraten over het kwaliteitskader centraal datamanage-
ment waar op dit moment hard aan gewerkt wordt.
Tijdens de lunchpauze kun je op vertoon van deze uitnodiging gratis het museum 
bezoeken.
Na de lunchpauze zal een lid van de Good Research Practice groep in het LUMC vertellen 
hoe het LUMC de uitdaging is aangegaan om alle afdelingen volgens GCP/GRP te laten 
werken. 
De melding van SAE’s en SUSAR’s via ToetsingOnLine houdt de gemoederen ook bezig.
Geldt dit bijvoorbeeld ook voor oude studies? Hopelijk krijgen we antwoord op vele 
vragen, nu deze toetsing bijna 4 maanden loopt. 
Het overtypen van data van een EPD naar een eCRF lijkt niet meer van deze tijd. Maar 
wat dan? Daar zullen we na de presentatie zeker meer van weten.
Na de thee zal professor Ronald Brand, sinds 1 juli vorig jaar de eerste hoogleraar op het 
gebied van Good Research Datamanagement en tevens statisticus, ons laten zien hoe een 
statisticus zijn data het liefst aangeleverd krijgt en vooral hoe ook niet. 
Tot slot zullen we kijken hoe we omgaan met al deze kennis in de dagelijkse praktijk, die 
altijd weerbarstiger is dan de theorie.

Tot 13 april in Leiden!

Elma Meershoek, Marjolijn Duijm en Rita Hermans

Programma

09.30 Registratie en ontvangst met koffie/thee

10.00 Welkom en Opening
Mw. Ing. M.M.  Hermans, manager Datacenter Heelkunde

10.10 – 10.25 De impact van trials en de rol van het datacenter
Dr. K.C.M.J. Peeters, onderzoeker/arts assistent chirurgie LUMC

10.35 – 10.45 Datamanagement en wetenschap
Dhr. N.D. Fullah, MSc., MPh, senior datamanager Datacenter Heelkunde LUMC

11.00 – 11.20 Biobanking erfelijke darmkanker; parelsnoerinitiatief
Mw. Dr. W. Mesker, coördinator Parelsnoer project LUMC

11.25 Koffiepauze

11.40 – 11.55 Hoe houd je je werk(plek) leuk?
Drs. C.J. van der Zwan, bedrijfsarts LUMC

12.05 – 12.25 Op weg naar optimale kwaliteit in oncologie datamanagement
Mw. Dr. A.J.M. van den Eijnden-van Raaij, directeur IKZ, 

programmaleider Klinisch Vergelijkend Onderzoek VIKC

12.30 Lunch / museumbezoek

13.30 Mededelingen bestuur NVvOD
Mw. D. Storm, voorzitter NVvOD

13.45 – 14.05 GCP/GRP - Friend of Foe?
Prof. Dr. A. Dahan, anesthesioloog LUMC en lid commissie GRP, LUMC  

14.15 – 14.35 Melding van SAE’s en SUSAR’s via ToetsingOnLine
Dr. M.J.H. Kenter, secretaris CCMO, Den Haag 

14.45 – 15.00 EPD en onderzoek/registratie 
Drs. M.W.J.M. Wouters, onderzoeker LUMC/chirurg NKI/AvL

15.05 Theepauze

15.25 – 15.45 Hoe wil de statisticus zijn data het liefst aangeleverd krijgen?
Prof. Dr. R. Brand, hoogleraar Good Research Datamanagement  en statisticus LUMC

15.50 – 16.10 Wat zou jij doen: dilemma’s uit de dagelijkse praktijk
Mw. Ir. W.M. Meershoek-Klein Kranenbarg, research coördinator Datacenter Heelkunde 

16.15 Afsluiting

Optioneel Uit eten in Restaurant Luxor - Stationsweg 19, 2312 AS  Leiden, telefoon: 071-5149491


