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BIJLAGE; Overzicht Werkgroepen/Commissies DCRF, VWS, V&VN RP. Maart 2021 

DCRF Werkgroep Sub-werkgroep Doel van de werkgroep Zitting namens de 
V&VN RP 

Vacature 

 Lokale 
uitvoerbaarheid 

nvt De taak van de werkgroep is het huidige 
goedkeuringsproces in ziekenhuizen voor de uitvoering van 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen te 
onderzoeken en waar mogelijk voorstellen tot verandering 
te doen, zodat de nieuwe procedure past bij de letter en de 
geest van de ECTR.  
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/lokale-uitvoerbaarheid/  

Matty Koopmans JA 

      

 Proefpersonen 
Informatie Formulier 

 
 
 
 
 
-Evaluatie PIF 
-Illustraties 
-PIF Laaggeletterden 

De Werkgroep PIF adviseert aan de sector waaronder de 
CCMO over de inhoud van het model van het 
Proefpersonen Informatie Formulier (PIF). 
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/pif/  
 
Onderzoek naar gebruik van de PIF template in de praktijk  
Onderzoek naar gebruik Illustraties in PIF  
Opstellen PIF voor laaggeletterden, samenwerking met 
DORP 

Cecilia Huisman 
 
 
 
 
Cecilia Huisman 
Cecilia Huisman 
Cecilia Huisman 

 

      

 Scholing en 
kennisdelen 

Per stakeholder 
subgroep waarin 
matrix/ 
competenties en 
opleidingseisen 
worden 
samengesteld 

Doel van de werkgroep is de kwaliteit van het 
mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland op een hoger peil te brengen middels het 
professionaliseren en standaardiseren van scholing en 
nascholing en het opstellen van beroepsprofielen / matrix 
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/scholing-en-kennis-
delen/  
 

Cecilia Huisman / 
Dorothée Ellenbroek 

 

      

DCRF Werving 
Proefpersonen 

 
 
 
 

Werving van proefpersonen voor klinisch wetenschappelijk 
onderzoek verbeteren 
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/werving-
proefpersonen/  

Simone Hins 
En Cecilia Huisman 
 
 

Afgerond 

https://dcrfonline.nl/werkgroepen/lokale-uitvoerbaarheid/
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/pif/
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/scholing-en-kennis-delen/
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/scholing-en-kennis-delen/
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/werving-proefpersonen/
https://dcrfonline.nl/werkgroepen/werving-proefpersonen/
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-Ontwikkelen 
recruitment Tool 
 

 
Tool ontwikkelen om rekrutering in de ziekenhuizen te 
verbeteren. Tool voor opdrachtgevers en onderzoekers  
 
Participatie patienten in onderzoek 

Cecilia Huisman 
 
 

 Digitaliseren 
Onderzoek  

 Remote monitoren en digitaliseren van ISF en TMF  JA 

      

VWS   Doel van de werkgroep Zitting namens de 
V&VN RP 

Vacature 

  Werkgroep 1  Zal zich buigen over een risicoclassificatie voor 
(vermoedelijk met name) nWMO onderzoek, en een 
proportioneel en gezamenlijk toetsingskader voor zowel 
nWMO als WMO onderzoek. 

 JA 

 Werkgroep 2  Gaat in op relevante reikwijdte discussies rond de WMO, en 
daarnaast kan gekeken worden hoe belemmerende 
regelgeving kan worden aangepakt, overeenkomstig de 
systematiek van “ontregel de zorg”. 

 JA 

 Werkgroep 3  Zal werken aan een advies over ondersteuning aan 
onderzoekers, opdat een soepeler toetsingsproces mogelijk 
wordt. 

Cecilia Huisman  

    
 

  

V&VN RP Commissie  
 

 Doel van de Commissie   

 Accreditatie CIE  Als bestuurslid accrediteer en beoordeel je scholingen die 
binnen de V&VN worden georganiseerd. 

Dorothee Ellenbroek 
/ Nancy vd Waarden 

 

 Scholing: symposia & 
Workshops 
 

 Organiseren van symposium en workshops; 
(o.a. meedenken programma, geschikte sprekers).  

Cecilia Huisman 
+ bestuursleden  

 

 Website/Nieuwsbrief  Up to date houden website V&VN RP, Nieuwsbrief, en 
ontwikkelen Mijn VenVN 

Carla Colijn/ Nienke 
Hennequin 

 

 Bestuur  Algemene bestuursleden en Voorzitter  JA 

 


