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Wie ben ik
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Doel van vandaag

• Wat is een Adverse event
• Wat zijn de CTC AE criteria
• Hoe kan je deze criteria toepassen
• Wat is een Serious Adverse Event
• Interactief: vragen tussendoor
• Hou je gekleurde blaadjes dus bij de hand
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Voorbeeld
In de status staat: patiënt heeft diarree
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Voorbeeld
In de status staat: patiënt heeft diarree

Wat is het Adverse Event?
Wat is de ernst van het Adverse Event?
Wat is de relatie met de behandeling?
Waar kan ik dit vinden in de CTC AE criteria?
Hoe rapporteer je dit in het CRF?
Wat nou als de patiënt wordt opgenomen?
Jullie ervaring: wel
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geen

3

4/11/2022

GCP
Adverse event (AE) (Ongewenst voorval)
ICH GCP artikel 1.2:

“Elk ongewenst medisch voorval bij een
patiënt of proefpersoon aan wie een
farmaceutisch product is toegediend, dat
niet noodzakelijk een oorzakelijk verband
heeft met deze behandeling.”
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Waarom melden?
• Inzicht in het toxiciteitsprofiel van studiemedicatie
• Veiligheid (ICH‐GCP artikel 4.11.2 en 6.8)
•
•

Rapportage‐voorschriften
Is het veilig om verder te gaan met deze dosering?

• Medische zorg voor proefpersoon (ICH‐GCP artikel 4.3.2)
•

Type en duur van nazorg

• Invloed op inhoud Patiënten informatie?
•

Extra / nieuwe risico’s?
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En nu?
“Elk ongewenst medisch voorval bij een patiënt of
proefpersoon aan wie een farmaceutisch product is
toegediend, dat niet noodzakelijk een oorzakelijk verband
heeft met deze behandeling”
Toxiciteitenprofiel
Veiligheid
Patienten‐informatie

Maar wat zijn dan “ongewenste medische
voorvallen”? Adverse events
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Wat zijn Adverse Events
• Symptomen (hoofdpijn, misselijkheid)
• Diagnose (longontsteking)
• Afwijkend lichamelijk onderzoek (hypertensie, huiduitslag)
• Abnormale labwaardes
• Een andere ziekte
• Verergering van een aandoening die al aanwezig was bij de

start van de studie

• Bijwerkingen gerelateerd aan andere medicatie die de

patiënt gebruikt
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Géén Adverse Event
•

Als een proefpersoon al voor de aanvang van de studie bekend
is met de aandoening (= medical history)
• Uitzondering: verergering ‐ Wel Adverse Event.

•

Indien specifiek in het protocol benoemd, bijvoorbeeld:
• Een bekend effect van de betreffende studiemedicatie
• Klinisch niet‐significante afwijkende lab‐waardes
• Symptomen van ziekteprogressie
• Overlijden ten gevolge van ziekteprogressie
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Voorbeeld CRF
WAT?

HOE
ERG?

RELATIE?
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WANNEER?
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Wat melden?

• Wat is het voorval?
•

Symptomen / diagnose

• Hoe erg is het?
•

Gebruik van codeerlijsten (CTC‐AE criteria)

• Wanneer trad het voorval op?
•

Voor, tijdens of na gebruik van studiemedicatie

• Is er een relatie met de studiemedicatie?
• Eventueel behandeling van de klacht
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Hoe melden?

• Staat beschreven in studie protocol
•
•
•
•

CTC AE versie – daar komen we later op terug
Start‐ en eindperiode van verzameling van AE’s
Serious Adverse Events (versnelde en uitgebreide rapportage)
AE’s of special interest (versnelde en uitgebreide rapportage)
•

Scientific and medical interest: understanding of the IP, close monitoring.

• Rapportage in het CRF
Maar hoe weet je of een adverse event
gerelateerd is aan de studiemedicatie?
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Relatie met studiemedicatie
Gerelateerd (related, probably, possibly):
• Veroorzaakt door de studiemedicatie, geen andere

oorzaak kan het event verklaren
Niet gerelateerd (not related, unlikely):
• Verklaard door een andere oorzaak

Dit moet vastgesteld worden door de Onderzoeker (of VS), en
vastgelegd worden in de status van de patiënt
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Het begin: de status

AE moet in brondocument beschreven staan
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Soms lastig…
• Heeft al jaren last van…
• Is een beetje misselijk
• Sinds jaar en dag last van …
• Heeft niet veel klachten
• Gaat naar omstandigheden goed
• Voelt zich niet zo lekker
• Heeft een vaatdoek‐gevoel
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Voorbeeld EPD (HiX AVL)
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CTC criteria

CTC AE
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Wat is CTC‐AE:
•

Common Terminology Criteria for Adverse Events

•

Samengesteld door het National Cancer Institute (NCI) in Amerika

•

Een reeks criteria voor de gestandaardiseerde classificatie van
bijwerkingen van geneesmiddelen die worden gebruikt bij
kankertherapie

•

Doel: standaardisatie en consistentie in de definitie van de ernst van
een Adverse Event
Maar hoe hebben ze dat dan samengesteld?
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Achtergrond van CTC‐AE:
MedDRA
•

MedDRA: Medical Dictionary for Regulatory Activities

•

Klinisch gevalideerde internationale medische terminologie
•

•

autoriteiten en de farmaceutische industrie

Verdeling in 26 “System Organ Classes” (SOC’s)
Wat zijn de System Organ Classes?

MedDRA: > 66.000 termen (“Lowest Level Terms” - LLT’s)
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26 System Organ Classes in
MedDRA (en CTC‐AE)
Blood and lymphatic system disorders

Metabolism and nutrition disorders

Cardiac disorders

Musculoskeletal and connective tissue disorders

Congenital, familial and genetic disorders

Neoplasm benign, malignant and unspecified

Ear and labyrinth disorders

Nervous system disorders

Endocrine disorders

Pregnancy, puerperium and perinatal conditions

Eye disorders

Psychiatric disorders

Gastrointestinal disorders

Renal and urinary disorders

General disorders and administration site
conditions

Reproductive system and breast disorders

Hepatobilliary disorders

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Immune system disorders

Skin and subcutaneous tissue disorders

Infections and infestations

Social circumstances

Injury, poisoning and procedural complications

Surgical and medical procedures

Investigations

Vascular disorders
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Lowest Level Terms
Blood and lymphatic system disorders

Metabolism and nutrition disorders

LLT: palpitations

Cardiac disorders

Musculoskeletal and connective tissue disorders

Congenital, familial and genetic disorders

Neoplasm benign, malignant and unspecified

Ear and labyrinth disorders

Nervous system disorders

Endocrine disorders

Pregnancy, puerperium and perinatal conditions

Eye disorders

Psychiatric disorders

Gastrointestinal disorders

Renal and urinary disorders

LLT: nausea

General disorders and administration site
conditions

Reproductive system and breast disorders

Hepatobilliary disorders

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Immune system disorders

Skin and subcutaneous tissue disorders

Infections and infestations

Social circumstances

Injury, poisoning and procedural complications

Surgical and medical procedures

Investigations

> 66.000 LLT’s…

LLT: alopecia

Vascular disorders
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Van MedDRA naar CTCAE
•

Dus 26 “System Organ Classes” (SOC’s) met
daarin:
>66.000 termen (“Lowest Level Terms” ‐ LLT’s)

•

Basis van CTCAE: een gestandaardiseerde set van
LLTs die veel in de oncologie voorkwamen

•

In CTC AE staan 838 LLT‐termen, een “kleine
subset” uit MedDRA

24

24

12

4/11/2022

Verschillende versies
•

Nieuwe versie 5.0: 27 nov 2017
• Effectief sinds 1 April 2018

•

Verschil met versie 4.0:
• Extra AEs toegevoegd
• Gradering veranderd
• Definitie verhelderd
• AE verplaatst naar andere categorie

Eerst uitleg waar je ze kan
vinden, dan hoe het is opgesteld
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Apps
•

Zoeken in een elektronische versie (pdf) of via een app

•

https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/d
ocs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf

Hoe werkt de app?
26
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CTC AE

₊

Hoe is CTC AE opgezet?
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Graderingen

•

•

•

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade
5

Mild AE

Moderate AE

Severe AE

Life‐
threatening
• Urgent
intervention
indicated

Death

Asymptomatic
or mild
symptoms
Clinical or
diagnostic
observations
only
Intervention
not indicated

•

•

Minimal, local
or noninvasive
intervention
indicated
Limiting age‐
appropriate
instrumental
ADL

•

•

•
•

Medically
significant but not
immediately life‐
threatening
Hospitalisation or
prolongation of
hospitalisation
Disabling
Limiting self care
ADL
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Voorbeeld

Hoe passen we dit toe? Praktijk-voorbeeld…
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Punt‐komma
Een punt‐komma (semi‐colon = ;)
• Lezen als "of" in de beschrijving
• De hoogste graad moet al toegekend worden wanneer een klinische
bevinding / situatie slechts één van de condities beschrijft die bij de
gradering worden beschreven en gescheiden worden door een punt‐
komma
• Bijvoorbeeld AE term Anemia graad 3:
“Hgb < 4.9 mmol/L; transfusion indicated”

• Transfusie? = graad 3… (ook als Hgb > 4.9 is….)
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Algemeen Dagelijks Leven
Instrumental ADL
• klaarmaken van maaltijden
• boodschappen doen of kleding kopen
• de telefoon gebruiken, geld hanteren etc.
• komt veel voor bij beschrijvingen van graad 2 AE’s
Self‐care ADL
• in– en uit bed komen, wassen, aankleden
• eten, binnenshuis voortbewegen
• komt veel voor bij beschrijvingen van graad 3 AE’s
Kan de knopen van zijn shirt niet meer dichtmaken? Graad 3 want aankleden
lukt niet goed. (Of toch graad 2? …”dan trek je toch een trui aan?”)
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Samenvatting
• GCP: Adverse events rapporteren
• Protocol: details
• Start‐ en stopperiode van verzamelen
• Diagnose heeft voorkeur
• Relatie met de studiemedicatie
• Status: het moet gedocumenteerd staan
• Rapportage via het CRF
• MedDRA
• CTC‐AE criteria: standaardisatie
• Zoeken met behulp van de app
• Toepassen van de criteria (punt‐komma, ADL)
Na de pauze: Serious Adverse Events
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Serious Adverse Events
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Doel

• Wat is een Serious Adverse Event
• Wat is geen Serious Adverse Event
• Wat moet er gemeld worden
• Wie moet er melden
• Waar het SAE melden
• Hoe snel het SAE melden
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Wat is een SAE
ICH‐GCP artikel 1.50: Serious Adverse Event
Elk ongewenst medisch voorval dat bij ongeacht welke dosis:
• Dood tot gevolg
• Levensbedreigend
• Leidt tot ziekenhuisopname / verlenging van opname
• Leidt tot invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
• Leidt tot aangeboren afwijking/geboorteafwijking
• Significant in de opinie van de onderzoeker
• Zo bedreigend is dat medisch ingrijpen noodzakelijk is om een van
de bovenstaande criteria te voorkomen
Ongeacht of er een relatie is met de studiemedicatie of behandeling
Protocol kan uitzonderingen maken
36
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Criteria

Elk ongewenst medisch voorval dat bij ongeacht welke dosis:
• Dood tot gevolg heeft
• Levensbedreigend is
• Leidt tot ziekenhuisopname / verlenging van opname
• Leidt tot blijvende of ernstige invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
• Leidt tot een aangeboren afwijking/geboorteafwijking
• Significant is in de opinie van de onderzoeker
• Zo bedreigend is dat medisch ingrijpen noodzakelijk is om een van
de bovenstaande criteria te voorkomen
Protocol kan uitzonderingen maken
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Criteria

Elk ongewenst medisch voorval dat bij ongeacht welke dosis:
• Dood tot gevolg heeft
• Levensbedreigend is
• Leidt tot ziekenhuisopname / verlenging van opname
• Leidt tot blijvende of ernstige invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
• Leidt tot een aangeboren afwijking/geboorteafwijking
• Significant is in de opinie van de onderzoeker
• Zo bedreigend is dat medisch ingrijpen noodzakelijk is om een van
de bovenstaande criteria te voorkomen
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Serious ≠ Severe
Dus: severe is niet hetzelfde als serious
•
•

CTC gradering = intensiteit (severity, niet seriousness)
CTC graad 3 (severe) of graad 4 (life-threatening) is niet
automatisch een SAE

•

Severity meet de intensiteit, seriousness wordt gedefinieerd door de
SAE criteria. Een adverse events van ernstige intensiteit is niet
automatisch serious.

Bijvoorbeeld: misselijkheid die uren aanhoudt mag gegradeerd
worden als ernstige misselijkheid (graad 3) maar is geen SAE als het
niet voldoet aan de criteria
En aan de andere kant: een beroerte die resulteert in een zekere mate
van beperkingen mag gezien worden als een milde beroerte (graad 2)
maar kan wel een SAE zijn als het voldoet aan een van de SAE criteria
(bijv. opname).
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Criteria

Elk ongewenst medisch voorval dat bij ongeacht welke dosis:
• Dood tot gevolg heeft
• Levensbedreigend is
• Leidt tot ziekenhuisopname / verlenging van opname
• Leidt tot blijvende of ernstige invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
• Leidt tot een aangeboren afwijking/geboorteafwijking
• Significant is in de opinie van de onderzoeker
• Zo bedreigend is dat medisch ingrijpen noodzakelijk is om een van
de bovenstaande criteria te voorkomen
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Geplande opnames
Geplande opnames worden vaak uitgesloten voor SAE meldingen.
Maar wat is een geplande opname?
Gepland vooraf aan studiedeelname
• Bijvoorbeeld heupoperatie met opname die al voor start aan
de studie gepland was, of voorzien was
Studie‐specifieke screeningsonderzoeken voorzien in het protocol
(bijvoorbeeld kinetiekafnames)
Gepland tijdens de studie? Dan is het wel een SAE

41

41

Wat melden?
• Wie: patientcode, instituut, behandeling
• Waarom wordt het als SAE gemeld? (bv. opname)
• Wat is het event? (bv. diarree)
• Ernst van het voorval graderen en/of omschrijven.
(bv. opname ivm voorkomen uitdroging door diarree)
• Startdatum (en eventuele einddatum van het voorval)
• Relatie van de studiemedicatie met het voorval (bv. “mogelijk”)
• De oorzaak indien niet gerelateerd met de studiemedicatie
42
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Wie meldt?
Onderzoeker meldt het SAE naar de opdrachtgever (sponsor):
• Ook andere leden van het onderzoeksteam moeten op de hoogte
zijn van de SAE regels
• Melding kan gedelegeerd worden aan iemand van het team

De opdrachtgever meldt het SAE daarna bij:
• METC
• CCMO
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Hoe snel door de site?

ICH‐GCP: Een SAE moet zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever van
het onderzoek gemeld worden (bv. een farmaceutische firma)
Protocol: “SAE’s binnen 24 uur na kennisname melden”
Dus “de klok begint te tikken” op het moment dat iemand binnen het
instituut/ziekenhuis kennis heeft genomen van het optreden van een
mogelijk SAE
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Follow Up van de melding

Bij de eerste melding is er meestal nog niet heel veel bekend, de
melding moet dus worden opgevolgd
Symptoom waar mogelijk vervangen door de uiteindelijke diagnose
Einddatum, outcome, samenvatting van wat er allemaal gebeurd is
Reconciliation met de data in het CRF
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Samenvatting
Serious Adverse Event criteria
(verlengde) opname en overlijden komt het meest voor

Serious vs Severe (outcome vs intensiteit)
De onderzoeker meldt SAE bij de sponsor, inclusief relatie met
studiemedicatie
De sponsor mag de relatie niet degraderen

Sponsor meldt bij de METC en CCMO
Tijdslijnen: binnen 24 uur na kennisname
Vergeet de follow up niet
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