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A                ALGEMEEN

A.1                Algemene gegevens

Naam Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie

Adres Postbus 821

Postcode 3700 AV

Plaats Zeist

Email info@win-o.nl

Website http://www.win-o.nl/

   

RSIN 816728847

KvK-nummer 41133546

A.2                Doelstelling

De stichting heeft als doel om pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte

therapieën bij kanker te coördineren. 

De WIN-O geeft adviezen aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en

behandeling met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker. 

Naast de beleidsmatige rol met betrekking tot immunotherapie als onderdeel van therapie bij kanker in zijn

algemeenheid houdt de WIN-O zich met 2 tumor types in het bijzonder bezig: het melanoom en het

niercelcarcinoom.

Voor zowel patiënten met een melanoom als ook patiënten met een niercelcarcinoom zijn er steeds meer

geneesmiddelen beschikbaar die een zinnig effect hebben op de tijd van leven en/of de kwaliteit van leven. Omdat

dit frequent middelen zijn geweest uit een betrekkelijk nieuwe categorie van anti-kanker medicijnen, terwijl beide

aandoeningen relatief zeldzaam zijn, is in 2009 vanuit de WIN-O een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen

opgezet met als doel gezamenlijk studies op te zetten en uit te voeren. 

Daarnaast is de rol van de WIN-O ook geëvolueerd tot een multidisciplinair platform waar experts elkaar treffen om

de state-of-the art op het gebied van behandelingen van patiënten met kanker en niercelcarcinoom te bespreken.

A.3                Bestuur

Het bestuur per balansdatum bestond uit 4 leden:

- Dr. A. Bex (voorzitter), uroloog, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam, niercelcarcinoom

- Dr. M.J.B. Aarts, internist oncoloog, MUMC+, Maastricht, melanoom en niercelcarcinoom

- Dr. A.J.M. van den Eertwegh, internist oncoloog, VUMC, Amsterdam, melanoom en niercelcarcinoom

- Dr. A.P. Hamberg, internist oncoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam, niercelcarcinoom

A.4                Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten

behoeve van de Stichting WIN-O. Een freelance projectassistente verricht alle administratieve werkzaamheden voor

de stichting.  
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B                BELEIDSPLAN

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie zijn:

Profiel

De stichting WIN-O bestaat reeds sinds 1993, en had toen als doel om onderzoek op het gebied van

immunotherapie, te bundelen en te stimuleren. De Win-O is een multidisciplinaire groep specialisten waarin urologen

en medisch oncologen samen optrekken en samen klinische protocollen ontwerpen. In de afgelopen 2 jaar brachten

ook de behandeling met immunotherapie en targeted therapy voor melanoom grote doorbraken en werd uitbreiding

van de WIN-O met melanoomspecialisten geïmplementeerd. 

Doelstelling en beleid

Het doel van de WIN-O is om gezamenlijk behandeling van patiënten met een niercelcarcinoom of melanoom op

een hoog niveau te krijgen, en in Nederland belangrijke onbeantwoorde onderzoeksvragen op het gebied van

immunotherapie en targeted therapy bij deze aandoeningen klinisch te testen. De WIN-O geeft adviezen aan diverse

instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met immunotherapie en andere

doelgerichte therapieën bij kanker. De werkgroepleden van de WIN-O zijn vertegenwoordigd in verscheidene

adviesorganen en commissies in Nederland en daarbuiten.

Werkzaamheden

Er zijn twee werkgroepen nl, de niercelwerkgroep en de melanoom werkgroep. De werkgroepen vergaderen 2x per

jaar en er worden jaarlijks 2-4 telefonische vergaderingen gepland. De projectassistent beheert de website, algemene

administratie van de Stichting en werkzaamheden wat betreft administratieve taken m.b.t. eigen geïnitieerde studies.

Werving fondsen

Sponsoring van de Stichting wordt aangevraagd bij farmaceutische bedrijven. 

Beheer fondsen

De fondsen van de Stichting WIN-O worden beheerd door de voorzitter en de projectassistent. 

Besteding fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in onderling overleg van het bestuur. 
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C                ACTUEEL VERSLAG

Eind 2014 is een WIN-O studie van start gegaan genaamd Reposit. In 2019 zijn er stappen gezet om deze studie af te

ronden. De finale afronding staat gepland voor 2020.

De voldoende acties werden afgelopen 2019 door de Stichting WIN-O bereikt/ontwikkeld:

o    Nieuwe registry nivolumab/ipilumumab voor behandeling gemetastaseerd niercelcarcinoom, gestart 1 maart

2019;

o    Goedlopende nivolumab registry (start datum mrt 2016). Data van deze registry werd gepresenteerd op ASCO

2019 en een artikel hieromtrent zal worden ingediend voor publicatie;

o    Organisatie van 2 multidisciplinaire Internationale symposia (niercelcarcinoom en me-lanoom);

o    Stijging van de naamsbekendheid;

o     Er werd een researchgroep voor melanoom opgezet;

o     Er werd een onderzoek verricht t.a.v. de organisatie van de nierkankerzorg in Nederland;

o    ·Er werd een e-bulletin ontwikkeld voor de professionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met

niercelcarcinoom (geplande uitgave 4x per jaar).

De plannen voor 2020 bestaan uit : 

o    Investeren in de website, het up-to-date houden hiervan. Er wordt gekeken naar ontwikkeling van een app waarin

de diverse door de WIN-O op te starten/aan te sluiten studies staan;

o    Ontwikkeling van een derde registry axitinib/pembrolizumab voor behandeling gemetastaseerd niercelcarcinoom;

o    Door ontwikkelen van de registry naar een geïntegreerd systeem voor de 3 behandelingen; 

o    Er wordt een researchgroep voor niercelcarcinoom opgezet;

o    Er wordt een klankbordgroep voor niercelcarcinoom opgezet;

o    De winst van de 2 symposia die we per jaar organiseren voor de leden willen we gaan oormerken voor op te

starten studies (ontwikkeld door de nieuwe researchgroep); 

o    Voortzetting van de melanoom research groep en oprichting van de niercelcarcinoom research groep;

o    Samenwerking met medische tijdschriften;  

o    Samenwerking met PRO-RCC: een platform om de diverse studie-projecten te monitoren.
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D                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 33.489 27.948

Liquide middelen 991.059 1.055.655

 1.024.548 1.083.603

 1.024.548 1.083.603

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 99.917 97.234

Kortlopende schulden 924.631 986.369

 1.024.548 1.083.603

 

 

Toelichting op de balans

Kortlopende schulden

Hieronder mede begrepen zijn de uit te betalen bijdragen aan onderzoeksdeelnemers.
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E                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2019

€ €

Realisatie 2018

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 82.246 92.067

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Onderzoek - 5.725

Organiseren symposia 75.882 87.316

75.882 93.041

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 3.624 3.749

Financiële baten en lasten 57 -205

3.681 3.544

Totale lasten en bestedingen aan

doelstellingen 79.563 96.585

Saldo van baten en lasten 2.683 -4.518

Resultaatbestemming

Overige reserves 2.683 -4.518

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Er zijn meer bijdragen voor onderzoeken ontvangen dan er kosten zijn gemaakt voor de onderzoeken, hierdoor is

het resultaat positief.
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