Aan: alle hematologen Nederland
Datum: 10‐03‐2015

Betreft: Belangrijke informatie aan alle HOVON‐centra m.b.t. vergoeding lokaal
datamanagement.
Beste collega’s en betrokkenen,
Graag informeren wij jullie i.v.m. een gewijzigde situatie met betrekking tot de
vergoeding van het lokale datamanagement.
Voorheen ontving het IKNL direct van het KWF de vergoeding voor het verzorgen van
lokaal datamanagement, dit zonder tussenkomst van HOVON (of een andere
onderzoeksgroep) en/of de perifere centra.
Daarnaast werd in het verleden ook een vergoeding aan het NKI en het Daniel Den
Hoed betaald t.b.v. hun activiteiten m.b.t. perifeer datamanagement.
Sinds 2013‐14 heeft het KWF zowel voor de hematologie als de oncologie een andere
systematiek ontworpen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het IKNL
niet al het perifere datamanagement meer verricht. De KWF gelden worden nu
rechtstreeks aan de studiesponsor uitbetaald, die het verder dient te verrekenen met
de gecertificeerde (!) instantie, die het datamanagement daadwerkelijk verricht. Voor
HOVON is dat nog steeds voor verweg de meeste perifere centra het IKNL.
HOVON heeft deze bedragen één op één opgenomen in de begrotingen en op de
nieuwe declaratieformulieren, die alle sites kunnen gebruiken voor het declareren van
de door hun gemaakte kosten. Deze nieuwe werkwijze heeft echter tot verwarring
geleid, waarvoor onze oprechte excuses! Verwarring t.a.v. de hoogte van de bedragen,
t.a.v. mogelijke afspraken met het IKNL, en verwarring t.a.v. de geldstroom‐richting.
Het is een ongewenste situatie te meer daar blijkt dat de werkelijke kostprijs, die het
IKNL offreert, hoger is dan de vergoeding die HOVON vanuit het KWF ontvangt.
Natuurlijk zou het voor de sites makkelijker moeten worden om te participeren in
studies en niet complexer!
Om de ontstane verwarring nu snel op te lossen, willen wij u middels dit schrijven
laten weten, dat HOVON een contract zal afsluiten met het IKNL , zodat de sites niet
zelf hun datamanagement behoeven in te kopen, en niet geconfronteerd worden met
offertes uitstijgende boven de afgesproken vergoeding.

Om dat laatste ook voor de toekomst op te lossen, zal vanaf heden de werkelijke
kostprijs worden meegenomen in alle nieuwe studiebegrotingen, zodat PI’s, HOVON
manager (F. Barbieri) en de HOVON‐penningmeester (N. Blijlevens), en werkgroepen
dit mee kunnen nemen bij het opstellen van de studie‐begrotingen.
Samengevat:
 HOVON zal voor het lokaal datamanagement een inkoopcontract met het IKNL
afsluiten, voor de sites die als vanouds samenwerken met het IKNL voor lokaal
datamanagement.
 Het financiële risico van te lage KWF‐vergoedingen ligt bij HOVON/IKNL.
 De organisatie van het lokale datamanagement (incl. inhoudelijke afspraken
met het IKNL) is de verantwoordelijkheid van de sites.
 Ziekenhuizen, die nu aangesloten zijn bij de gecertificeerde datamanagement‐
centra (Erasmusmc, Radboud en VUmc), krijgen zoals vanouds het
datamanagement vanuit die centra.
 Indien er regionaal problemen zijn met lokaal datamanagement dan zou dit
enerzijds direct met het IKNL en anderzijds via het regionale UMC in het
HOVON bestuur aangekaart kunnen worden.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot
Regina Knoester. Te bereiken via 020‐4442124 of regina.knoester@vumc.nl

Met vriendelijke groet,
Regina Knoester en Felicia Barbieri (HOVON bureau Amsterdam),
en het HOVON dagelijks bestuur.

