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Eerste maatschappelijke FederaPrijs: Schat aan gegevens niet verborgen laten

Professor Jan Willem Coebergh heeft als international expert op het gebied van
‘cancer surveillance’ een grote bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat
over het ontstaan, preventie, en behandeling van kanker. Daarom zal de Federa,
Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, de (eerste)
maatschappelijke FederaPrijs 2015 uitreiken aan professor Coebergh. Dit gebeurt
op vrijdag 25 september op de FederaDag in Enschede.

De uitgebreide kankerregistratie in Nederland is een door de overheid
gefinancierde schat. Voor de optimale benutting van deze schat aan gegevens
heeft Jan Willem Coebergh gestreden in zijn functies als hoogleraar ‘Cancer
Surveillance’ aan de Erasmus Universiteit en als hoofd Research bij het Integraal
Kankercentrum Zuid (IKZ). Hij verzorgde niet alleen wetenschappelijke studies
gebaseerd op de kankerregistratie, maar zette zich ook in voor de implementatie
van de bevindingen door discussies in ziekenhuizen, regionale netwerken en
landelijke gremia. In zijn eigen metaforen: hij voorkwam dat de kankerregistratie
een ‘Datenfriedhof’ werd, en ‘maakte van melk kaas’. Ook internationaal liet hij de
schat aan gegevens schitteren.

Voortgang zeker gesteld
De kankerregistratie, en verzamelingen van biomedische gegevens in het
algemeen, dreigden slechter gebruikt te kunnen worden door nieuwe wet- en
regelgeving, zoals op het gebied van privacy. Coebergh heeft zich vanuit de
Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) enorm ingezet om Gedragscodes

voor onderzoekers te ontwikkelen. Daarmee bereikte hij dat met maatschappelijk
geld verzamelde gegevens blijvend benut kunnen worden.

De voordracht voor de maatschappelijke FederaPrijs is gedaan door de
Programmacommissie FederaDag, ondersteund door de Nederlandse vereniging
voor Oncologie (NVVO) en de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie (VvE).

Programmacommissie: Sabine Siesling, chair program committee (VvE, IKNL,
UTwente, Federa), Sandrine Florquin (AMC, Federa), Bart Kiemeney (Radboud
UMC, KWF werkgemeenschap), Martino Neumann (Erasmus MC, NVvO), Anouk
Pijpe (NKI/Gezondheidsraad, KWF werkgemeenschap), Renate Winkels (WUR,
KWF werkgemeenschap), Leendert Looijenga (voorzitter Federa)

N.B. Het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) is tegenwoordig IKNL-Eindhoven.

Nadere informatie:
J. Boet, j.snoek@federa.org, 010-704 3798
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