Informatie over trials op
kanker.nl/kankeronderzoek
Feiten en cijfers 2015

Op kanker.nl/kankeronderzoek vind je patiënteninformatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek en een actueel overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken (trials) bij kanker in de
Nederlandse ziekenhuizen. Dit jaarbericht geeft een aantal feiten en cijfers over de publicatie van
dit onderdeel op kanker.nl* in 2015.

* Kanker.nl, het online informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.
Een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum
voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie,
ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.
Uitgave februari 2016
Trudy Kolman, t.kolman@iknl.nl
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Op de website staan in totaal 384 trials gepubliceerd; 193 open trials en 191 inmiddels gesloten
trials (peildatum: 10-01-2016)
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In 2015 zijn de pagina’s over trials op kanker.nl ruim 120.893 keer
bezocht. Dit komt neer op ruim 10.000 keer per maand. Hiervan was 2/3
deel specifieke trialpagina’s en 1/3 de algemene en overzichtspagina’s.
(peildatum: 10-01-2016). Het aantal unieke bezoekers: was 52.331. Er
werden dus gemiddeld 2 pagina’s per bezoeker bezocht.
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Bronnen
Een medisch-wetenschappelijk onderzoek (trial) wordt door of namens de landelijke studiecoördinator
aangeboden voor plaatsing op de site. Studiecoördinatoren worden ook actief benaderd door inventarisatie
vanuit met name de volgende bronnen:


Onderzoeksgroepen (o.a. BOOG, HOVON, DCCG, NVALT, DUOS, DGCG, DLCRG, DPCG)



Nederlands Trialregister



Clinicaltrials.gov



KWF Kankerbestrijding



Academische centra



EORTC



Nederlandse Vereniging voor Urologie



WIN-O (Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie)



Alpe d’Huzes



Industrie (o.a. Novartis, Amgen, AstraZeneca, Abbvie, Janssen-Cilag, Roche)

Zoekingangen
De trials zijn te bekijken in een totaaloverzicht en ook toegankelijk per kankersoort. Daarnaast kan
gericht gezocht worden naar bijvoorbeeld trials voor patiënten met uitgezaaide kanker. Hieronder vindt u
de rechtstreekse linken naar de trials van de 5 kankersoorten met het grootste aantal trials op de site.
Overzicht trials borstkanker
Overzicht trials dikkedarmkanker
Overzicht trials luchtpijp- en longkanker
Overzicht trials prostaatkanker
Overzicht trials non-hodgkinlymfoom
Meer informatie
Wilt u een rechtstreekse link ontvangen van een van de andere kankersoorten? Stuur dan een mail naar
de redactie van Kanker.nl/kankeronderzoek;t.kolman@iknl.nl . Dan sturen wij u deze toe. Ook voor
andere informatie over de trials op Kanker.nl kunt u met ons contact opnemen.

