Woerden, 1 juni 2011
Betreft: Nieuwe koers DCTF
Geachte ,
DCTF is een nieuwe koers gaan varen. Graag informeren wij u met deze brief nader over de richting
van de nieuwe koers en nodigen wij u uit voor het DCTF-congres dat plaatsvindt op de FIGON Dutch
Medicines Days op 5 oktober aanstaande in Lunteren.
Nieuwe Koers
De afgelopen jaren heeft DCTF gefunctioneerd als een mengvorm tussen een projectorganisatie en een
platform/netwerkorganisatie. Om de meerwaarde van DCTF voor alle betrokken partijen het beste tot
zijn recht te laten komen, is besloten DCTF verder te laten gaan als een platform/netwerkorganisatie.
DCTF heeft als taak het bijeenbrengen van verschillende partijen om weerbarstige onderwerpen op
het gebied van klinisch onderzoek met elkaarte bespreken en oplossingen aan te dragen. DCTF zal
daarbij een meer coördinerende rol krijgen. Het doel van DCTF blijft uiteraard onveranderd: het
verbeteren van het klimaat voor klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland.
De structuur van werkgroepen wordt anders ingevuld. Een werkgroep zal meer op één onderwerp
gericht zijn en door kleinschalige invitationals met betrokken partijen worden uitgewerkt. Op 24 juni
a.s. vindt de eerste invitational plaats over patiënten registraties, is samenwerking met ZonMW. Het
bestuur wil u als relatie van DCTF graag uitnodigen onderwerpen aan te dragen waarvan u vindt dat
deze door DCTF kunnen worden opgepakt. Verder zal er regelmatig een peiling worden gedaan naar
het onderzoeksklimaat in Nederland, gebaseerd op het recent verschenen Benchmark-rapport.
DCTF en FIGON
Vorig jaar zijn er verkennende gesprekken geweest tussen FIGON en DCTF. Hieruit is gebleken dat er
een goede grond is voor samenwerking. De meerwaarde hiervan ligt onder meer in het organiseren van
de FIGON Dutch Medicines Days (DMD), het completeren van elkaars netwerken, invulling geven aan
het tijdschrift C2W magazine, en het onderbrengen van het financieel beheer en de websites bij één
organisatie. Samenwerking zal ook het gezamenlijk oppakken van initiatieven vergemakkelijken. Deze
samenwerking
tussen
DCTF
en
FIGON
zal
deze
zomer
haar
beslag
krijgen.
De nieuw gekozen koers en de samenwerking met FIGON vraagt om een andere invulling van de
ondersteuning. Er is vanwege efficiëntie gekozen afscheid te nemen van de diensten van Science
Alliance en verder te gaan met partijen die FIGON ondersteunen.
Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over de invulling van het DCTF congres op de FIGON
Dutch Medicines Days op 5 oktober.
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Via de website www.dctf.nl houden we u uiteraard op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen
op het gebied van klinisch onderzoek en we zullen u informeren over het oppakken van de thema's en
die door u en andere relaties zijn aangeleverd.
We verwelkomen u graag op onze Linked-In-pagina Dutch Clinical Trial Foundation.
Wilt u actief van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden via e-mail, dan ontvangen we
graag het e-mail adres dat we hiervoor kunnen gebruiken via secretariaat@dctf.nl.
Later dit jaar zal het DCTF bestuur u informeren over de activiteiten in 2011 en volgende jaren en u
een voorstel doen voor sponsoring van dit initiatief.
Het bestuur van DCTF hoopt met deze nieuwe koers tegemoet te komen aan de behoeften die op het
gebied van klinisch onderzoek leven en verdere stappen te kunnen zetten om het onderzoeksklimaat
in Nederland te behouden en te verbeteren.
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