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CPCT Multidisciplinaire Expert Board (MEB) 
 
 
 
Beste CPCT-02 investigator, 
 
In deze brief informeren wij u over de CPCT Multidisciplinaire Expert Board, kortgezegd de 
MEB. 
 
Samenstelling 
Aan de MEB nemen clinici, pathologen, klinisch genetici, lab specialisten, bio-informatici en 
investigators deel die nauw betrokken zijn bij het CPCT. Voorzitter van de MEB is Wendy de 
Leng1. Deelname vanuit elk CPCT-centrum is mogelijk en wordt van harte aanbevolen. 
 
Doelstelling 
In de MEB worden door CPCT gegenereerde researchdata van sequencing besproken indien 
daar een specifieke vraagstelling voorligt. 
De doelstelling is: 1) leren en kennis delen met betrekking tot resultaten van Whole Genome 
Sequencing (WGS) van tumorweefsel en 2) selectie van patiënten voor klinische trials op 
basis van sequencing resultaten.  
Gezien de noviteit van deze diagnostiek worden tevens ethische issues (zoals incidental 
findings en patient consenting) geadresseerd. 
 
Uitnodiging 
Graag nodigen wij u als investigator en betrokken geïnteresseerden in uw ziekenhuis uit om 
deel te nemen aan deze bespreking indien een specifieke casus zich voordoet of wanneer u 
belangstelling heeft voor leren en kennis delen omtrent WGS. 
 
Van de bespreking worden notulen gemaakt en een besluitenlijst bijgehouden, zodat u ook 
op deze wijze geïnformeerd kunt blijven. 
 
Werkwijze 
Tumorweefsel van patiënten wordt gesequenced, waarna standaard een rapport met 
researchdata van de actionable mutaties wordt verstuurd naar de lokale investigator, de 
aanvragend arts en aangegeven andere leden van het studieteam. 
Indien hier een specifieke vraag uit voortvloeit kan de patiënt tot uiterlijk 4 werkdagen 
voorafgaand aan de MEB-vergadering aangemeld worden. Hierbij vragen wij u een beknopte 
samenvatting van de klinische achtergrond en de vraagstelling aan te leveren. 
 
De interpretatie van het sequencing resultaat wordt in relatie tot de klinische achtergrond 
voorbereid door een betrokken patholoog, labspecialist en/of klinisch geneticus en 
vervolgens multidisciplinair besproken tijdens de bijeenkomst van de MEB. 
Na deze bespreking wordt een MEB-rapport opgesteld en verstuurd naar de investigator, 
waarin de besproken klinische implicaties zijn opgenomen. 
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Aanmelding 
Aanmelding van een patiënt ter bespreking is mogelijk door een e-mail te sturen naar 
MEB@cpct.nl, onder vermelding van CPCT-patiëntennummer, het sequencingrapport en 
geanonimiseerde achtergrondgegevens (in Word of PowerPoint). Deze 
achtergrondgegevens betreffen: geslacht, geboortejaar, diagnose, (klinische) 
voorgeschiedenis en plan/vraagstelling. 
 
Frequentie en deelname 
De MEB-vergadering vindt plaats iedere eerste en derde dinsdag van de maand,  
van 13.30 – 14.30 uur. Deadline voor aanmelding van casuïstiek is de voorgaande donderdag 
12.00 uur. Na aanmelding voor deelname aan de video conference kan worden ingelogd via 
nummer 0800-103004@call.vc, pin 8947#. 
 
Indien u een casus inbrengt, dient u zelf deel te nemen aan de vergadering door middel van 
VC. Indien u uw casus niet zelf toe kunt lichten tijdens de vergadering verzoeken wij u om dit 
over te dragen aan een collega.  
 
Informatie 
Indien u aanvullende informatie wenst omtrent deze en andere CPCT-procedures kunt u 
contact opnemen met Wendy de Leng1 en/of Monique Muijs2. 
 
Contactpersonen 
1 Wendy de Leng (w.w.j.deleng@umcutrecht.nl, voorzitter MEB) 
2 Monique Muijs (info@cpct.nl) 
 
 


