Toegankelijkheid klinische studies

Voortaan eenvoudiger
toegang tot klinisch
onderzoek op basis
van DNA-mutaties
DR. DIANA DE VELD, WETENSCHAPSJOURNALIST. DEZE PUBLICATIE IS FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT DOOR HARTWIG
MEDICAL FOUNDATION EN ICLUSION.

De Hartwig Medical Foundation, gericht op whole genome sequencing bij kankerpatiënten, en het
bedrijf iClusion hebben de handen ineen geslagen. Met de samenwerking wordt het eenvoudiger
om te achterhalen tot welke studies het mutatieprofiel van een patiënt toegang biedt. “Het wordt
voor de artsen en studiepersoneel nu veel simpeler om te weten of er klinisch onderzoek - en dus een
behandelmogelijkheid - beschikbaar is voor de patiënt”, zegt directeur Hanneke Janssen (iClusion).
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Hartwig Medical Foundation ontsluit WGS-data naar specifiek en direct toepasbaar klinisch onderzoek in hun patiënt
rapport, via het iClusion platform: Het online, altijd up-to-date verzamelpunt voor al het oncologisch klinisch onderzoek.
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