Predictieve markers

Project PATH om gebruik predictieve
moleculair genetische markers naar
een hoger plan te tillen
DRS. FRANK VAN WIJCK, WETENSCHAPSJOURNALIST

In het door ZonMw gesubsidieerde project PATH (Predictieve Analyse voor Therapie) werken
veertig pathologieafdelingen, oncologen, longartsen, PALGA en patiëntenverenigingen samen aan
verbetering van moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland. Dr. Marjolijn Ligtenberg (hoofd
laboratorium Tumorgenetica, Radboudumc, Nijmegen), prof. dr. Ed Schuuring (hoofd laboratorium
Moleculaire Pathologie, UMC Groningen), dr. Stefan Willems (patholoog, UMC Utrecht) en prof. dr.
Harry Groen (longarts, UMC Groningen) lichten de doelstellingen toe.
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Figuur 1. Predictieve Analyse voor Therapie.
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Nieuw landelijk platform
voor ondersteuning van
oncologische trials
DRS. FRANK VAN WIJCK, WETENSCHAPSJOURNALIST

is een coöperatie, waarbij de medewerkers een aanstelling krijgen op de

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) wil onderzoekers
ondersteunen met als doel meer studies te realiseren naar het
effect van behandelmethoden en geneesmiddelen. “Nederland
heeft internationaal een goede naam in participatie in trials,
maar die staat wel fors onder druk”, zegt initiatiefnemer en
voorzitter prof. dr. Kees Punt, hoogleraar Medische Oncologie
aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

plaats waar de betreffende expertise
aanwezig is. Punt: “In ruil voor uitbreiding van formatie worden diensten
voor DORP verwacht. Op deze wijze
denken wij dat deze medewerkers
zich het beste kunnen ontwikkelen.”
Deze opzet is vrij uniek, stelt Punt.
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