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Verantwoordelijkheden…arts en DM

www.talentontwikkeling.com
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in- en exclusie criteria…waarom?

bas Blogt.com
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Eligibility criteria

Eligibility criteria = toelatingsvoorwaarden
Definitie
Factoren die bepalen of een persoon in aanmerking
komt voor deze klinische trial.

www.theconversation.com
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Eligibility criteria

Doel van eligibility criteria:
1. Definitie van de onderzoekspopulatie
2. Criteria voor de veiligheid van de proefpersoon
3. Eisen om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te waarborgen.

Bron afbeelding: onbekend
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Soorten eligibility criteria
• 1. Inclusie criteria:
 Vraag waarop het antwoord JA moet zijn
• 2. Exclusie criteria:
 Vraag waarop het antwoord NEE moet zijn
• 3. Stratificatie factoren:  willekeurig antwoord
• 4. Overige vragen:  willekeurig antwoord.
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Eligibility: antwoorden/afkortingen

Yes = ja, patiënt voldoet aan het criterium
No = nee, patiënt voldoet niet
NA = not applicable, niet van toepassing
ND = not done, niet gedaan
UNK = unknown, onbekend
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Eligibility criteria – de praktijk

Eligibility criteria  waar vind je die?
•
•
•
•
•

In het onderzoeksprotocol
Studie website https://sonia-studie.nl/
Op het registratie/randomisatie formulier (eCRF)
Notificatie van de inclusie
Lekentaal: voorlichtingsfilm
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Eligibility criteria controleren door LDM

Goed controleren kan alleen als je de criteria én het
doel begrijpt.
•
•
•
•

Protocol
eCRF handleiding
Studiespecifieke scholing
Internet, o.a. www.kanker.nl,
richtlijnendatabase.nl, (voorheen oncoline.nl)
• Vraag het na

Bron afbeelding: onbekend
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Goed lezen….!
• SONIA inclusie nr. 6. Previously untreated with any
systemic anti-cancer therapy for metastatic HR+
disease, with the exception of recently started (within
28 days of randomization) endocrine therapy.
(Special considerations: a) Previous systemic treatment for
locoregional recurrent disease is not an exclusion criterion,
provided that the intent was curative at the time of systemic
therapy. b) In case of previous systemic treatment for
oligometastatic disease, patients are not eligible for SONIA)
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Inclusie criteria

• Inclusie criterium:
inclusie = insluiting
Eigenschap die patiënt wel
moet hebben

Bron: https://edwardloef.com

eCRF: antwoord op de vraag moet “JA” zijn.
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Inclusie criteria oncologie
Veel voorkomende inclusie criteria in de oncologie:
•
•
•
•
•
•

Schriftelijk informed consent
Bewezen maligniteit
Performance status
TNM stadium
Diagnostiek criteria (lab waarden, radiologie enz)
Follow-up en compliance
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Informed Consent

Inclusiecriterium “Written informed consent?”
• Patiënt moet zelf schriftelijk en weloverwogen
toestemming geven voor deelname aan het onderzoek
• Vóór inclusie of studiehandeling
• Goed geïnformeerd
• Voldoende bedenktijd
• Conform wet- en regelgeving
• www.theclinicaltrialsguru.com
Bron afbeelding: onbekend
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Video: wat is IC
https://www.youtube.
com/watch?v=vF32I
mPwvN8
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Bescherming proefpersoon
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IC controle door DM

Informed Consent controle door DM?
Wanneer?

JA, voor start DM
• Toestemming patiënt voor inzage van zijn/haar
medisch dossier
• Toestemming voor de dataverzameling in het kader
van de studie
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Performance Status controleren

Inclusie: eigenschap die patiënt
wel moet hebben
voorbeeld: “Performance status WHO 0 or 1”.
 Performance status = internationale methode om de
conditie en activiteiten van patiënten te kwantificeren
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Performance Status
Performance Status:
•
•
•
•

•

Maat voor klinische conditie van de patiënt
Internationale afspraken  publicaties vergelijkbaar
Zie protocol
Diverse criteria / tabellen:
- Karnofsky (0%-100%). 100% is geen klachten
- ECOG / WHO (0-5). WHO=0 is geen klachten
Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_status
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Performance Status
De praktijk…
In het EPD staat “KI 60-70”.
 Wat vul je in op het eCRF?
- Karnofsky Index 60-70%
Ga uit van de slechtste waarde
- Karnofsky kan worden omgerekend in WHO PS
- Geen score gedocumenteerd?  navragen arts
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Exclusie criteria

• Exclusie criterium
Exclusie = uitsluiting
Eigenschap die proefpersoon
niet mag hebben
Goed opletten bij ontkennende vragenstelling
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Exclusie criteria oncologie
Algemene exclusie criteria in de oncologie:
•
•
•
•

Ernstige overige ziekten
Eerdere maligniteit (let op uitzonderingen per
protocol)
Klachten / symptomen / conditie die een contraindicatie zijn voor de studiebehandeling
Gelijktijdige andere studiebehandeling
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Exclusie: voorbeeld
Exclusie: eigenschap die patiënt
niet mag hebben
voorbeeld: “Previous chemotherapy for metastatic or
locally recurrent renal cancer?”
Patiënt mag geen eerdere chemotherapie hebben gehad
voor gemetastaseerd of lokaal uitgebreid
niercelcarcinoom
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Exclusie: voorbeeld
vervolg: “Previous chemotherapy for metastatic or locally
recurrent renal cancer?”
Wat moet je opzoeken in EPD:
- Was bij deze pt. in het verleden sprake van
gemetastaseerde e/o lokaal recidief niercelcarcinoom?
- Heeft pt. daarvoor chemotherapie gehad?
- Welke geneesmiddelen vallen onder “chemotherapie”?

23

Randomisatie - stratificatie

Goede stratificatie is belangrijk!
• Voor randomisatie dienen de
stratificatie factoren door de arts
zorgvuldig bepaald te worden.
• Goede indeling van patiënten in de behandelarmen.
• Gebalanceerde groepen bij de analyse van de studie
• DM  controleer dit in de bron
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Randomisatie - stratificatie

• Randomisatie = door loting toewijzen van een
behandelarm
• Stratificatie zorgt voor evenwichtige verdeling van
bepaalde eigenschappen binnen de groepen.
• “Bias” = sturing, kleuring, vooringenomenheid
Video Randomisatie Cancer Research UK
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Randomisatie - stratificatie
• Prognostische factoren:
Factoren die bijdragen aan de kans op recidief of
sterfte. Vb: LDH.
• Predictieve factoren:
Factoren die bijdragen aan de kans op het effect van
een bepaalde behandeling. Vb: hormoonstatus
Zie https://richtlijnendatabase.nl
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Bron: Dr. R.Grootens
https://www.zonmw.nl/nl/
actueel/nieuws/detail/ite
m/strip-legt-kind-uit-hoehet-is-om-proefpersoonte-zijn/
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Overige criteria
Inclusie criterium: “aanwezigheid van meetbare ziekte”
Effect van de therapie moet meetbaar zijn met objectieve
parameters: “Meetbare ziekte”
Objectieve parameters:
• Tumorgrootte meetbaar op een scan (RECIST)
• Analyse van parameters in beenmerg
• Hoeveelheid tumormarker in het bloed
• enz.
14
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Meetbare ziekte
Inclusie criterium:
• Aanwezigheid van meetbare ziekte bij aanvang studie
CT-scan thorax binnen 4 weken voor start therapie
Zonder goede uitgangswaarde is er geen objectieve
respons meetbaar.
Wat controleer je:
- Meetbare ziekte?
- CT-scan thorax? (soms op abdomen)
- Op juiste datum?
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Medische voorgeschiedenis / comedicatie

Medische voorgeschiedenis is relevant!
Vb: pt. die recent een hartinfarct heeft gehad, dient nauwgezet
beoordeeld te worden of (cardiotoxische) chemotherapie mogelijk is.

Comedicatie
• Cross-checks met eligibility criteria
• Interactie met studiemedicatie. Vb: St. Janskruid of
grapefruitsap.
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Protocol compliance
Exclusie criterium: “Any psychological, familial, sociological and
geographical condition potentially hampering compliance with the
study protocol and follow-up schedule”

Patiënten die zich mogelijk niet gaan
houden aan het studieprotocol worden uitgesloten
Voorbeelden: Psychiatrische problematiek,
alcoholmisbruik, geografie (ver weg wonen).
Risico op non-compliance
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Tijdslijnen
• In het protocol/eCRF staan voor inclusie/exclusie criteria
vaak tijdslimieten. Vb:
“Bloedafname hematologie binnen 1 week voor
randomisatie gedaan?”
1. Controleer zowel de datum als de waarde
2. Kijk of er in de tussentijds geen evidente
daling/stijging is
3. Denk ook aan labgerelateerde AE’s.
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Wat te doen bij afwijkingen?
De praktijk is soms GRIJS….
 Raadpleeg nauwgezet de bron
 Onderzoeksprotocol
 eCRF instructies
 Vraag een collega
 Check Kwaliteitssysteem eigen organisatie
 Overleg arts
 Overleg CDM
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Conclusie:

1.
2.
3.
4.

Alle insluitingscriteria hebben een reden
Controleer, signaleer, actie
Denk aan verantwoordelijkheid
Documenteer

DM controleert de in/ex/stratificatie….
…maar de arts moet zich er aan houden.

bron: www.sprout .nl
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