
Welkom

Klinisch geneesmiddelenonderzoek: samen sneller! 
Denk je mee?



WELKOM !



De ACRON, een introductie



ACRON introductie

• Vereniging, opgericht in 1995

• 44 leden, 1,200 medewerkers

• Branche-vereniging

• Belangenbehartiging

• Onderzoeksklimaat-optimalisatie

• Kennis en Expertise

• Samenwerking



Samenwerking…
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De ACRON Leden….
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Voor meer informatie: www.acron.nl

http://www.acron.nl/


Programma
13.15u Plenaire opening met informatie over de ECTR en de situatie in Nederland

Cees de Heer, Directeur CCMO

Annelies van Woudenberg, Projectleider ECTR DCRF

Carla van Herpen,Radboudumc,  voorzitter DCRF WG Lokale Uitvoerbaarheid

14.00u Break-outsessies 1:

Alle activiteiten die nodig zijn voorafgaand aan de indiening in het EU webportaal

14.45u Pauze

15.15u Break-outsessies 2:

Alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de periode van toetsing

16.00u Plenaire terugkoppeling van de uitkomsten van de sessies olv John Blank en Henk

Kamsteeg

17.00u Borrel



EU verordening 536/2014 

- Implementatie in Nederland -

Cees de Heer, 

algemeen secretaris CCMO

ACRON, 9 juni 2017



Verordening EU 536/2014

• EU Verordening betreffende klinische proeven 
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
536/2014

• Het vereenvoudigen en versnellen van klinisch 
geneesmiddelenonderzoek binnen de 
Europese Unie, zodat meer patiënten eerder 
kunnen profiteren van de laatste 
wetenschappelijke ontwikkelingen.

• Van toepassing oktober 2018 (!?)



Geneesmiddelenstudies NL

300180

70

550 studies

300 nationaal
250 multinationaal, waarvan 70 rapporteur



Ambities NL

I. Optimaal waarborgen van de bescherming 
van proefpersonen betrokken bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met 
inachtneming van het belang van de 
voortgang van de medische wetenschap

II. Nederland is een aantrekkelijk land voor het 
doen van (inter)nationaal 
geneesmiddelenonderzoek.



Wat is er nodig?

• Snelle en kwalitatief hoogwaardige 
beoordeling

✓Wettelijk kader

✓ Infrastructuur

✓ (VHP) pilot

• Snelle start na positief besluit

✓ Proces lokale toestemming



Medisch-ethische beoordeling

• Concurrerende positie

✓ Efficiënt en betaalbaar (tarieven)

✓ Voldoen aan eisen verordening – nationale eisen

✓ Specialisatie en efficiëntie

✓ Borging van kwaliteit en uniformiteit 

✓ Snelheid van beoordelingen 

• Decentrale concentratie 

• Landelijk Bureau



WMO wijziging

• TK 23 februari 2017 – amendement Wolbert

• EK 21 maart 2017



Taken CCMO Landelijk Bureau

• Beheer en toegang EU-portaal

• Validatie onderzoeksdossiers (volledigheid, reikwijdte, 
keuze rapporterend lidstaat)

• Toewijzing aan toetsingscommissies (specialisatie)

• Ondersteuning beoordeling multinationaal onderzoek 
(indien RMS)

• Coördinatie beoordeling veiligheidsrapportages en 
SUSAR

• Inning tarieven



Toetsingscommissies ECTR

AMC Amsterdam

CMO Regio Arnhem-Nijmegen

UMCG

Erasmus MC

LUMC

UMCU

CCMO

AZM/UM

VUMC Amsterdam

BEBO

St NKI/AvL

MEC-U 

METC Brabant 

Besluitvorming is voorbehouden aan de 
toetsingscommissies!



Kwaliteit onderzoeksprotocol

• Hogere kwaliteit nodig bij indiening

• Slechts 1x verzoek aanvullende informatie

• Reactietermijn opdrachtgever 12 dagen

Beoordeling 
(r)MS

Respons 
opdrachtgever

Beoordeling

Deel 1     

Deel 2

45

19

1912

45 12

beoordelingsrappor

t

beoordelingsrappor

t



Pilot

• Vanaf 1 januari 2017

• Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) 

• Bestaande vrijwillige Europese beoordeling

• Procedures vergelijkbaar met verordening

• 12 METC’s en CCMO
• VHP-dossiers en/of nationale

beoordelingen



Waar staan we nu?

• Landelijk Bureau 

• Start 1 juli 2017

• 12 METC’s in pilot 
• Sinds 1 januari 2017

• Beoordelingstarieven

• Advies aan VWS eind juni 2017

• Koppeling EU-portaal

• Loopt….



Dank voor uw aandacht!

???
ccmo@ccmo.nl

www.ccmo.nl

mailto:ccmo@ccmo.nl
http://www.ccmo.nl/


European Clinical Trial Regulation:

Kans voor Nederland
Annelies van Woudenberg,

9 juni 2017



ECTR biedt kans ambitie NL waar te 
maken

• Eenduidige toestemmingsprocedures
Europa interessant voor internationale opdrachtgevers 
geneesmiddelenonderzoek

• Multinationaal onderzoek
Medisch ethische toetsing voor alle deelnemende lidstaten:

alle deelnemende centra kunnen tegelijkertijd starten 

• Samenwerking op Europees niveau:
resultaten onderzoek eerder beschikbaar,
voor zeldzame aandoeningen: goed gepowerde studies:

nieuwe geneesmiddelen eerder bij de patiënt, ook in NL

• Als lokale toestemmingsproces past bij tijdlijnen ECTR:
aanzuigende werking voor onderzoek naar NL
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Voorbeeld huidige situatie:
voorbereiding opstarten GLORIA trial

Bron:: Prof. Dr. M. Boers 20 april 2017, ClonOps-dag NVFG25

HUN S OK 1stAct

GER S OK Act

FIN S OK Act

RUM S

NL S OK 1stAct

jannov jan mar may jul sep novsep

2016 2017

SLO S OK Act 1st

POR S OK Act

IT S OK Act

Act

1st

1st

1st

mar

1st

X



DCRF gevraagd door VWS voor
ondersteuning bij implementatie ECTR

Doel ECTR-project:

In oktober 2018 is Nederland optimaal
geschikt voor de uitvoering van klinische 
proeven met geneesmiddelen bij mensen en 
ook zeer gewild om onderzoek met 
geneesmiddelen uit te voeren, zodat 
patiënten snel over nieuwe geneesmiddelen
kunnen beschikken.

Voor de toetsing van onderzoek met 
geneesmiddelen betekent dit dat Nederland 
in staat is om (ruim) binnen de termijnen een 
beoordeling af te ronden (en in geen geval 
termijnen te overschrijden). 

26



Succesvolle implementatie in NL:

• leidt tot maximaal benutten inclusieperiode;
• tijdsinvestering vooraf betaalt zich terug in tijd en 

geld achteraf;

• zorgt bij goede studieopzet tot 
wetenschappelijk robuuste resultaten en 
publicatiemogelijkheden;
• bijdrage proefpersonen niet voor niets; 

• zorgt dat patiënten eerder kunnen profiteren
van waardevolle wetenschappelijke kennis
over nieuwe en bestaande behandelingen.

27



Risico’s voor NL

• Opdrachtgevers zullen kiezen voor landen met korte 

toestemmingsprocedures om studies als eerste bij in te dienen;

• Vergroting concurrentie voor NL als onderzoeksland:
nu grote verschillen in opstarttijden, ECTR verkleint deze 

verschillen;

• Andere EU-landen ‘experimenteren’ met korte 
beoordelingstermijnen:

korter dan de minimale 60 dagen;

• Minder bedrijfs-geïnitieerde studies in NL;

• Minder onderzoeker-geïnitieerde studies (IIS) in NL.
28



Status andere landen in Europa

• België
• Overheid heeft initiatief van veldpartijen tot regulatie overgenomen;
• Wil voor vroege fase studies in België 2 weken goedkeuringstijd handhaven, pilot 

start 2017;

• Duitsland & Oostenrijk:
• Pilot gestart;

• Engeland
• Wil goedkeuringsproces versnellen en meer competitief zijn;

• Frankrijk
• Overheid heeft eind 2015 een standaard contract verplicht gesteld;
• Nationale coördinator moet binnen 20 dagen met een budget voorstel komen;
• Pilot gestart 2016;

• Spanje
• Heeft de ECTR al in de wet geïmplementeerd;

• Italië
• Pilot gestart in mei 2016.

| 29



NL: ‘Lokale toestemmingsprocedures 
zetten een rem op RCT’s’ 

2 studies IIS, in resp 9 en 19 NL centra:

• Mediane doorlooptijd tussen METC en toestemming RvB was: 90 dagen
(uitersten: 4-312)

• Gevraagde documenten per centrum: 6-20. 

• Kosten varieerden van € 0 - € 1750.
Een meerderheid van de centra bracht geen kosten in rekening.  

• Noodzaak: grotere uniformiteit: betere efficiëntie!

30 Bron: E. van der Stok NTVG: 2016;160: D148



Variatie binnen 1 centrum

31 Bron: E. van der Stok NTVG: 2016;160: D148



Duur goedkeuring door RvB (oplopend)
418 studies, 75 centra
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Noodzaak voor verbetering

• Centra NL traag met opstarten studies
→ proces versnellen

• Relatief weinig patiënten per centrum
→ sneller starten → meer patiënten includeren

• Meerdere rondes nodig voor METC goedkeuring (IIS);
→ kwaliteit protocol verbeteren

• Lokale goedkeuringsprocessen zeer verschillend
→ standaardiseren: doorlooptijd, PIF, financiën/ contract, 
toestemming RvB, kosten. 

33



Nodig voor goede concurrentiepositie 
van NL in EU?

• Standaardisatie

Contract, PIF, standaard zorg vs onderzoeksverrichtingen;

• Onderlinge samenwerking bij opstarten onderzoek

budgetonderhandelingen namens deelnemende centra;

• RvB’s ziekenhuizen ondersteunen de nationale 

toetsingsprocedures (en hun eigen METC), en

waarborgen snelle, concurrerende lokale

toetsingsprocedures. 

34



Verandering vraagt aanpassing
planning en organisatie

Doel verordening 536/ 2014:
Het vereenvoudigen en versnellen van klinisch

geneesmiddelenonderzoek binnen de Europese Unie,
zodat meer patiënten eerder kunnen profiteren van
de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Doel planning en organisatie volgens de verordening
Goedkeuring METC  = toestemming Raad van Bestuur

= direct starten met uitvoering studie!

Nodig: andere opzet procedure lokale uitvoerbaarheid.

35



DCRF werkgroep Lokale uitvoerbaarheid
werkt aan:

36

• Procedure Lokale Haalbaarheid, 
landelijk toegepast  

• Materialen die procedure 
ondersteunen 

• Uitrol procedure over 
onderzoekscentra



Materialen die procedure ondersteunen 

• CTA met zinsnede over 
voorwaardelijke toestemming 
van de RvB

• ‘Lijsten’ met verrichtingen en 
daaraan te koppelen tarieven,
in te vullen en te gebruiken in 
de onderzoekscentra

• Checklist ‘Generator’ om 
proces lokale haalbaarheid te 
overzien en te plannen

37

Checklist Generator Lokale Uitvoerbaarheid CONCEPT

De vragenlijst definieert in 10 vragen het onderzoek en de 3 contractpartijen: sponsor, onderzoeker en instituut

Op basis van de antwoorden genereert de tool per deelnemend centrum een checklist op maat voor voorwaardelijke RvB toestemming

Protocol Datum indiening in de EU Portal

Titel

Onderzoek met GM? JA NEE

Fase: I II III IV

Type Onderzoek Observationeel

Zorgevaluatie

Interventie, mono arm

Interventie, gerandomiseerd

Sponsor Farma Werkt sponsor via een CRO?

I.I.T. Werkt onderzoeker vanuit: Netwerk

Instelling

Overig: 

* DM afspraken volgens locaal gebruik

Landelijke coordinatie onderzoekers

Naam landelijke PI (NL/ NC)

Loopt studie via een netwerk? Ja, naam & contactpersoon: 

Nee, PI werkt in Academie

Periferie

Deelnemende centra zijn Via netwerk georganiseerd

STZ artsen

NFU artsen

Combinatie van beiden, of overig:

Lokale onderzoekers (in te vullen per geinteresseerd centrum)

Naam, Specialisme  & Ziekenhuis

Fiscale/ juridische status Academisch specialist

Perifeer, in loondienst

Perifeer, vrijgevestigd MS

Betrokken afdelingen Lab Apo Radio Nucleair Cardio … … … …



Planning uitrol procedure
Lokale haalbaarheid

Feedback op 

concept

1 september9 juni

Definitieve versie 

procedure

Einde pilot

Evaluatie

15 december

Start pilot om procedure 

te verfijnen 

15 september

Implementatie

procedure

Q1 2018

Informeren RvB’s en trialcoordinatoren

Pilot met aantal centra:

• Aanmelden voor deelname = actief meedoen

• In praktijk brengen ism eigen RvB en ondersteunende afdelingen

Nederland klaar 

voor ECTR



De ECTR: een kans voor
Nederland!

Laten we die kans grijpen!



Van wederzijdse acceptatie naar 
getekende lokale 

haalbaarheidsverklaring
Carla van Herpen, 9 juni 2017



Belang implementatie ECTR

• Onderzoek leidt tot wetenschappelijke- en
gezondheidswinst voor arts en patiënt.

• Onderzoekers willen over hun onderzoek kunnen 
publiceren.

• Patiënten willen (snel) toegang tot innovatieve 
geneesmiddelen!

• Betere zorg … !



ECTR: verandering voor opdrachtgever/
onderzoeker

• 1x verzoek om aanvullende informatie
• Reactietermijn opdrachtgever 12 dagen

Validatie en 
beoordeling

Respons 
opdrachtgever

Definitieve 
beoordeling

Deel 1     

Deel 2

45

19

1912

45 12

Beoordelings-
rapport

Beoordelings-
rapport



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Bedrijven: snelheid!

- IIS: wellicht minder haast, zelfde proces!

Goedkeuring METC

= toestemming RvB



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Centra lokale haalbaarheid akkoord voor indiening:
mee met eerste beoordeling

- Centra niet op tijd akkoord:
Wachten tot evt 2e ronde na primaire beoordeling



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Opdrachtgever benoemt PI als coordinator voor NL

- PI kan taken uitbesteden aan NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
- Een van de taken = gezamenlijke afstemming budget:

Benoemen onderhandelaar



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Opdrachtgever levert dossier incl onderzoeksverrichtingen en budget

- Opdrachtgever geeft datum indiening onderzoek in EMA-portal 



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Onderzoeker regelt haalbaarheid/ budget binnen eigen centrum

- Budgetcheck obv standaard lijst met verrichtingen en tarieven ZH 

- Standaardlijst voor NFU en voor STZ



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Indien betrokken afdelingen akkoord: lokale haalbaarheidsverklaring

- voorwaardelijke toestemming van RvB

- opgenomen in CTA



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Definitieve budgetvaststelling opdrachtgever en deelnemend
centrum:
invullen bijlagen CTA

- Afgerond voor goedkeuring METC



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Opdrachtgever/ onderzoekers staan klaar om vragen METC te
beantwoorden

- PI coordineert maken en delen werkdocumenten voor alle
deelnemende centra



Initiatievisite

Indiening bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Concept Proces Lokale haalbaarheid

Beoordelingsperiode max 3 mndPre-indieningsperiode: max 2 wk

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: goedkeuring uitvoering studieDoel: lokale haalbaarheidsverklaring

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Team staat klaar om vragen te 
beantwoorden

Definitieve budgetvaststelling
Overleggen met alle deelnemende 
centra:

• 1 onderhandelaar namens UMC’s
• 1 onderhandelaar namens niet-

academische ziekenhuizen

Delen werkdocumenten

1 dag

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

- Goedkeuring METC = Toestemming RvB

- Start uitvoering onderzoek!



Break-out sessies

• Doel: input krijgen voor definitieve versie van de 
procedure

• Sessie 1:
activiteiten gedurende pre-indieningsperiode

• Sessie 2
activiteiten gedurende indieningsperiode

• Plenaire terugkoppeling
conclusies voor eindversie
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Indiening

bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever benoemt PI als 
coördinator voor NL
• PI kan taken uitbesteden aan 

NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar

Opdrachtgever levert 
verrichtingen en budget

Opdrachtgever geeft 
datum indiening onderzoek 
in EMA-portal



Starten uitvoering 

onderzoek

Indiening

bij portal EMA

Breakout-sessie 2:
Indieningsperiode

Beoordelingsperiode max 3 mnd

Goedkeuring METC

= toestemming RvB

Opdrachtgever/ onderzoekers staan klaar 
om vragen METC te beantwoorden

PI coördineert maken en delen 
werkdocumenten voor alle deelnemende 
centra

Werkgroep Lokale uitvoerbaarheid, 12 mei 2017

Doel: starten na METC goedkeuring

Definitieve budgetvaststelling 
opdrachtgever en deelnemend 
centrum:

invullen bijlagen CTA

Afgerond voor goedkeuring METC



Voorwaarde voor succes!

Lokale haalbaarheid heeft nodig:

•De wil om te winnen

•Ownership

•Leiderschap

•Positiviteit

•Creativiteit

•Gezamenlijke inspanning
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Klinisch geneesmiddelenonderzoek: samen sneller! 
Denk je mee?

Break-out sessie 1

Pre-indieningsperiode

Moderator:     Henk Kamsteeg

Notulist:          Zsofia Ottovay



Zaalindeling

•Geel - 1

•Rood - 20, 21, 22

•Blauw - 29

•Groen - 30



Spelregels

We luisteren naar elkaar

We laten elkaar uitpraten

Een afgerond onderwerp blijft afgerond,

tenzij je echt iets nieuws kunt toevoegen
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Indiening

bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever benoemt PI als 
coördinator voor NL
• PI kan taken uitbesteden aan 

NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar

Opdrachtgever levert 
verrichtingen en budget

Opdrachtgever geeft 
datum indiening onderzoek 
in EMA-portal



Indiening

bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever benoemt PI als 
coördinator voor NL
• PI kan taken uitbesteden aan 

NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar

Opdrachtgever levert verrichtingen en 
budget

Opdrachtgever geeft datum indiening 
onderzoek in EMA-portal



Indiening

bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever benoemt PI als 
coördinator voor NL
• PI kan taken uitbesteden aan 

NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar

Opdrachtgever levert verrichtingen en 
budget

Opdrachtgever geeft datum indiening 
onderzoek in EMA-portal



Indiening

bij portal EMA

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ 

onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever levert 
verrichtingen en budget

Opdrachtgever geeft 
datum indiening onderzoek 
in EMA-portal

Opdrachtgever benoemt PI als coördinator voor 
NL
• PI kan taken uitbesteden aan NFU/ STZ/ 

netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar



Indiening

bij portal EMA

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever benoemt PI als 
coördinator voor NL
• PI kan taken uitbesteden aan 

NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar

Opdrachtgever levert 
verrichtingen en budget

Opdrachtgever geeft 
datum indiening onderzoek 
in EMA-portal

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ onderzoeksverrichtingen
• Standaard contract

(CTA, voor IIS in de maak)
• Standaard PIF
• Voorwaardelijke toestemming RvB



Indiening

bij portal EMA

Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Wederzijdse acceptatie

deelname studie

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Protocol

Compleet/ 

toetsbaar

Opdrachtgever benoemt PI als 
coördinator voor NL
• PI kan taken uitbesteden aan 

NFU/ STZ/ netwerkorganisatie
• Taken o.m.:

Gezamenlijke afstemming budget
Benoemen onderhandelaar

Opdrachtgever levert 
verrichtingen en budget

Opdrachtgever geeft 
datum indiening onderzoek 
in EMA-portal

Onderzoeker organiseert lokaal 
haalbaarheidsoverleg:
• Budget-check afdelingen;
• Lijst standaard zorg/ onderzoeksverrichtingen

• Standaard contract
(CTA, voor IIS in de maak)

• Standaard PIF

• Voorwaardelijke toestemming RvB



Break-out sessie 1
Pre-indieningsperiode

Doel: lokale haalbaarheidsverklaring

Lokale haalbaarheid akkoord voor indiening:
centrum mee met eerste beoordeling


