11‐04‐2022

Agenda

Onderwerpen die besproken worden:
• WMO‐plichtig onderzoek
• Onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen
• Geneesmiddelen onderzoek
• Medical device onderzoek
• Kwaliteitssyteem: monitoring, auditing

WMO‐GCP training
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Waarom deze training?

Spelregels

PROPATRIA studie 2008
• Aanbevelingen IGJ, CCMO & Voedsel en Waren autoriteit
(Investigator Initiated Trials): Rapport kwaliteitsborging van
mensgebonden onderzoek

• Interactief
• Vragen
• Ervaringen delen!

Aanbevelingen in rapport o.a.:
• Basiscursus‘Regelgeving & Organisatie voor Klinisch
Onderzoekers’(BROK)
• Kwaliteitssysteem voor uitvoeren medisch wetenschappelijk
onderzoek
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Waarom wetgeving?

Noodzaak vanuit historisch perspectief

Waarom is wetgeving voor Medisch wetenschappelijk onderzoek
met mensen noodzakelijk?

• 2de WO: Medische experimenten met
mensen.
• 1932‐1972: Tuskegee Study:

https://youtu.be/vz4jE7huhMA
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Wetenschappelijk
integriteit

Waarom wetgeving?

Colzato:
Ethische norm overschreden
• bloedmonsters afnemen zonder toestemming METC
• experimenten begonnen voor goedkeuring METC, gaandeweg
design veranderen zonder toestemming METC
Wetenschappelijke norm
• onderzoeksgegevens 2 wetenschappelijke artikelen gemanipuleerd
• Zij noemde zichzelf 1ste auteur van hoofdstukken door studenten
geschreven als scriptie
• Gebruikte bij subsidieaanvragen onvolledige en gemanipuleerde
onderzoeksgegevens.

Recente voorbeelden van onderzoeksfraude o.a.
• D. Stapel (Sociale Psychologie)
• A. Schuerwegh (Reumatologie)
• L. Colzato (Sociale Psychologie)
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Wetenschappelijk integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit kan je niet vastleggen in wetgeving.
Wetenschappelijke integriteit kan je niet vastleggen in wetgeving.
Waar liggen de grootste risico’s met betrekking
tot de wetenschappelijke integriteit?
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Grootste risico’s wetenschappelijke integriteit in gevarenzone:
• Eventuele belangenverstrengeling
• Financiële prikkels
• Wetenschappelijke belangen bij bepaalde uitkomsten
• Publicatiedruk

10

Basis wet en regelgeving

Waar is de Wet Medisch‐wetenschappelijk onderzoek op gebaseerd?

Wet Medisch‐wetenschappelijk Onderzoek
met mensen
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Verklaring van Helsinki

Verklaring van Helsinki (WMA)

“Bescherming proefpersoon”
Verklaring van Helsinki is de basis van de wetgeving rondom
medisch‐wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdlijnen:
• Deelname strikt vrijwillig
• Belang patiënt weegt zwaarder dan belang onderzoek
• Resultaten openbaar maken
• Wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet
• Kan niet minder riskant/belastend worden verricht
• Getoetst door onafhankelijke commissie

Wat is de essentie van de Verklaring van Helsinki?

Versie: Fortaleza, Brazil, October 2013
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Verklaring van Helsinki vs ICH‐GCP richtlijn
Wat is het verschil tussen de verklaring van Helsinki en de
ICH‐GCP richtlijn?

Verklaring van Helsinki:
• Geschreven door de World Medical Association (WMA)
• Bescherming proefpersoon
ICH‐GCP richtlijn
• Geschreven door de autoriteiten en de industrie
• Bescherming proefpersoon
• Kwaliteit van de data
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Wet Medisch‐wetenschappelijk
Onderzoek met mensen (WMO)

Internationale Richtlijnen

Verklaring van Helsinki 1964

GCP 1994
ICH GCP 1998
ICH GCP Update 2017 (R2)

Wie is de uitvoerder van de Wet Medisch‐wetenschappelijk
Onderzoek met mensen (WMO)?

Europese Gemeenschap

Wat is het takenpakket van deze toezichthouder?

European Clinical Trial Regulation
(ECTR)

Nederland
WMO
ICH‐GCP: § 5a, artikelen 13
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Wet Medisch‐wetenschappelijk
Onderzoek met mensen (WMO)

Wet Medisch‐wetenschappelijk
Onderzoek met mensen (WMO)

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is
uitvoerder van de WMO

Extra (rechts) bescherming voor proefpersonen door:
•
•
•
•
•
•

Takenpakket:
• Toezichthouder erkende METC’s
• Toetsen protocollen
• Administratief beroeps‐ en bezwaarorgaan
• Informatie over uitvoering & toepassing WMO
• Registreren WMO‐plichtig onderzoek
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Proefpersoon schriftelijk en mondeling informeren
Proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven
Onafhankelijke deskundige
Proefpersonenverzekering afsluiten;
Eisen aan de verplichte toetsing onderzoeksvoorstel
Eisen onderzoek met kinderen & wilsonbekwame
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WMO‐plichtig

Een studie die WMO‐plichtig is moet een medisch‐ethische
toetsing ondergaan door een Medisch Ethische Toetsing
Commissie.

WMO‐plichtig?

Wanneer is een studie WMO‐plichtig?
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WMO‐plichtig?

WMO‐plichtig
Wanneer is er sprake van medisch‐wetenschappelijk onderzoek:
• Vraag beantwoorden op het gebied van ziekte en/of gezondheid,
door op systematische wijze data verzamelen en gegevens
bestuderen.

WMO‐plichtig?
•
•

Medisch‐wetenschappelijk onderzoek: Ja
Personen gedragswijze opgelegd: Ja
Volg ook altijd:
• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
•

• Beoogt bij te dragen aan medische kennis die ook geldend is
voor populaties buiten de directe onderzoekspopulatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

(definitie CCMO)
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WMO‐plichtig

WMO‐plichtig

Welke van onderstaande voorbeelden zijn
handelingen/gedragsregels waardoor het onderzoek onder de
WMO valt?

Welke van onderstaande voorbeelden zijn
handelingen/gedragsregels waardoor het onderzoek onder de
WMO valt?

1. Randomiseren van Patiënten op bepaalde behandelingen.

1. Randomiseren van Patiënten op bepaalde behandelingen.

2. Extra bloedafname.

2. Extra bloedafname.

3. Lokale kwaliteitsanalyse van laboratoriuminstrumenten.

3. Lokale kwaliteitsanalyse van laboratoriuminstrumenten.

4. Onderzoek met patiënten dossiers.

4. Onderzoek met patiënten dossiers.

5. Vragenlijst onderzoek waarbij de patiënt een vragenlijst invult.

5. Vragenlijst onderzoek waarbij de patiënt een vragenlijst invult.
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WMO‐plichtig?

WMO‐plichtig?

JA

Is onderstaande onderzoek WMO‐plichtig?

Beoordeling toetsende commissie vragenlijstenonderzoek:
tijdsduur & aard van vragen

Onderzoek naar beleving & specifieke behoeftes aan seksuele
hulpverlening van volwassen oncologische patiënten & partners.
Primaire doel: inzicht krijgen in behoefte aan seksuele
hulpverlening patiënten, zodat zorgverleners hier aanbevelingen
over kunnen doen
• eenmalig vragenlijst invullen (duur ±20 min)
• vragen over eigen seksualiteit en de ervaren
veranderingen door hun ziekte

Studie:
beleving & specifieke behoeftes aan seksuele hulpverlening:
• Tijd invullen vragenlijst is beperkt.
• Aard vragen dermate ingrijpend, dat er mogelijk inbreuk
wordt gemaakt op de psychische integriteit van de patiënt.
De patiënt wordt zodoende aan handelingen onderworpen.

Tijdsduur en aard is een “Grijs gebied”!
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Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Kernpunten
• Beveiliging: datalekken, e‐mails, etc;
• Recht op inzage betrokkene;
• Recht om “vergeten te worden”;
• Strengere handhaving, potentieel hoge boetes;
• Functionaris gegevensbescherming.

Multicenter nWMO‐plichtig onderzoek met vragenlijsten
De verrichter/initiatiefnemer van het onderzoek:
• krijgt van de hoofdonderzoekers van de andere deelnemende
centra de email adressen van hun patiënten
• stuurt de vragenlijsten per email naar die patiënten met het
verzoek deze in te vullen en per email te retourneren.

AVG van toepassing zodra persoonsgegevens tot persoon
herleidbaar zijn

Wat vindt u van deze situatie?
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Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Kernpunten
• Beveiliging: datalekken, e‐mails, etc;
• Recht op inzage betrokkene;
• Verwerkersovereenkomst;
• Recht om “vergeten te worden”;
• Strengere handhaving, potentieel hoge boetes;
• Functionaris gegevensbescherming.

Wie van jullie weet hoe te handelen in zijn organisatie bij een
datalek?

AVG van toepassing zodra persoonsgegevens tot persoon
herleidbaar zijn
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Niet WMO‐plichtig onderzoek

Niet WMO‐plichtig onderzoek

Niet WMO‐plichtig onderzoek moet wel voldoen aan de:
• Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• Code Goed Gedrag
• Code Goed Gebruik

Niet WMO onderzoek:
• Geen medisch‐ethische toetsing;
• Vraag naar lokale procedure rondom niet WMO onderzoek in
uw instelling;

www.federa.org
Code goed gedrag en goed gebruik aangepast: codes niet meer
conform de AVG zijn.
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WMO‐plichtig onderzoek

WMO‐plichtig onderzoek

Zijn we bij onderstaande onderzoek wettelijk verplicht de Good
Clinical Practice richtlijnen (ICH‐GCP) te volgen?

Zijn we bij onderstaande onderzoek wettelijk verplicht de Good
Clinical Practice richtlijnen (ICH‐GCP) te volgen?
NEE! Geen geneesmiddelenonderzoek!

POPS protocol: opsporen pulmonale hypertensie bij Sclerodermie
(multicenter)

POPS protocol: opsporen pulmonale hypertensie bij Sclerodermie
(multicenter)

• Bezoek: 2x per jr bij reumatoloog (standaard 1x per jr);
• Testen: hartecho, longfunctietest, fietsergometrie, 6m looptest,
QoL‐vragenlijst;
• Inclusie: 16‐65 jaar (wilsbekwaam).
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• Bezoek: 2x per jr bij reumatoloog (standaard 1x per jr);
• Testen: hartecho, longfunctietest, fietsergometrie, 6m looptest,
QoL‐vragenlijst;
• Inclusie: 16‐65 jaar (wilsbekwaam).
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Vraagstelling

Vraagstelling

U gaat een WMO‐plichtig onderzoek met een voedingsmiddel
uitvoeren.

U gaat een WMO‐plichtig onderzoek met een voedingsmiddel
uitvoeren.

Welke onderstaande richtlijnen/ wetgeving gaat u volgen?

Welke richtlijnen/ wetgeving gaat u volgen?

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

WMO, GCP, AVG
WMO, WGBO, AVG
WMO, AVG
WMO, ISO14155, AVG

37

WMO, GCP, AVG
WMO, WGBO, AVG
WMO, AVG
WMO, ISO14155, AVG
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1. Medisch Wetenschappelijk Onderzoek?
2. Gedragsregels?

Nee

Ja
•
•
•
•

Geneesmiddelenonderzoek?
Ja
WMO incl. ICH‐GCP

39

Niet WMO Geneesmiddelen: METC
Code Goed Gedrag ?
AVG
Code Goed Gebruik?
AVG
Andere wetten (WGBO, AVG, etc.)

WMO Verantwoordelijkheden

Nee
Medical Device?
Ja

Nee

WMO incl. ISO 14155

WMO

40
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WMO Verantwoordelijkheden

WMO Verantwoordelijkheden

Verrichter, Initiatiefnemer:
• Onderzoeksvoorstel, het organiseren en/of de financiering
• Heeft baat bij de uitkomsten

Wat zijn verantwoordelijkheden van de verrichter/ initiatiefnemer?

Uitvoerder, Onderzoeker:
• Verantwoordelijk leider onderzoeksteam
• Verantwoordelijkheden rondom de patiënt
Investigator‐Initiated onderzoek: Verrichter & Uitvoerder
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Data Safety Monitoring Board
(DSMB)

WMO Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden verrichter/ initiatiefnemer:
• Onderzoeksvoorstel schrijven
• Onderzoeksprotocol positief oordeel toetsende commissie
• Afsluiten proefpersonen/aansprakelijkheidverzekering
• Onafhankelijk deskundige installeren
• Wetenschappelijk onderzoek verricht volgens protocol
• Installeren Data Safety Monitoring Board (DSMB)
• Kwaliteitssysteem

43

Wat is een Data Safety Monitoring Board (DSMB)?

44
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Data Safety Monitoring Board
(DSMB)

Kwaliteitssysteem

Onafhankelijke commissie (onafhankelijk van onderzoek)
• Veiligheid van patiënten
• Bewaken inclusie, kwaliteit, uitvoering
• Voortzetten, wijzigen, stopzetten onderzoek

Kwaliteitssysteem:
• Standard Operating Procedures (SOPs)
• Monitoring
• Auditing

Minimaal 3 personen zitten in de DSMB waarvan:
• Arts
• Iemand met statistische/epidemiologische achtergrond

45

46

Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem

Monitoren (kwaliteitscontrole):
• Controle bescherming rechten & welzijn proefpersonen: o.a.
controleren ICF, gehanteerde in‐ en exclusiecriteria
• Controle uitvoering: volgens protocol, SOPs, wettelijke eisen
• Controle kwaliteit data: data versus brondocumenten

Standard Operating Procedures (SOPs) voor Medisch
Wetenschappelijk onderzoek:
• Gestandaardiseerd en geautoriseerd document waarin
de te volgen procedures vastliggen
• Doel: uniformiteit in uitvoering
• Voldoet aan WMO, ICH‐GCP/ISO 14155
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Intensiteit monitoring afhankelijk van risico classificatie
(NFU rapport kwaliteitsborging)

48
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Kwaliteitsmanagement

NFU risico classificatie
Risico classificatie ook verwerkt in template protocol

Verschillende monitor visites:
ICH‐GCP verplicht visite voor, tijdens en na onderzoek:
• Initiatie visite: team trainen op onderzoeksvoorstel
• Monitor visite: controle op uitvoering
• Close‐out visite: afsluiting onderzoek
Site selectie visite:
voldoet centrum aan gestelde eisen van initiatiefnemer?

49

Lichte schade

Matige schade

Ernstige schade

Kleine kans

Verwaarloosbaar
risico

Verwaarloosbaar
risico

Matig risico

Matige kans

Verwaarloosbaar
risico

Matig risico

Hoog risico

Grote kans

Matig risico

Hoog risico

Hoog risico

50

Research medewerker vs Monitor

Research medewerker vs Monitor

Welke verschillen kan je bedenken tussen de functie van een
research medewerker en een monitor?

51

Grootte van kans/
Mate van schade

Research medewerker

Monitor

Uitvoerend

Controlerend

Verantwoordelijkheden GCP
Verantwoordelijkheden GCP
Investigator/uitvoerder (H4)
Sponsor/verrichter (H5)
Eind verantwoordelijk in studiecentrum Verantwoordelijk controle
studiecentrum
Onderdeel studie team in
Onafhankelijk
studiecentrum
Verantwoordelijk voor 1 studiecentrum Verantwoordelijk voor meerdere
(meestal)
studiecentra
Controle alle studie gerelateerde
Uitvoeren van een aantal studie
gerelateerde taken
taken/processen in studiecentrum

52
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Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem
Doel Audits (kwaliteitsborging)
• Controle uitvoering volgens protocol, SOPs, wettelijke eisen
• Gescheiden van het routinematig monitoren
• Controle of verschillende partijen taken en verantwoordelijkheden
naar behoren uitvoeren
• Systematische, onafhankelijke verificatie van activiteiten/
documenten

Onderzoeker
Onderzoek
zorgvuldig
uitvoeren volgens
protocol

Monitor
Kwaliteitscontrole

Kwaliteitssysteem: verantwoordelijkheid verrichter/ initiatiefnemer!
•
•
•

Auditor

Installeren kwaliteitssysteem is volgens NFU rapport
verantwoording van RvB!

Kwaliteitsborging

53

ICH‐GCP: wettelijk verplicht bij geneesmiddelen onderzoek
ISO 14155: wettelijk verplicht bij medical device onderzoek
WMO‐plichtig onderzoek: geen wettelijke verplichting wel
Opgenomen in NFU rapport Kwaliteitsborging van
Mensgebonden onderzoek

54

Monitor oefening

DSMB of Monitor?

STRAW STUDIE:
open multicenter gerandomiseerde studie waarbij het drinken van
sinaasappelsap uit een glas wordt vergeleken met het drinken van
sinaasappelsap via een rietje uit een glas teneinde orale mucositis
sneller te genezen.
• METC goedkeuring: 30 november 2018
• Goedgekeurd protocol: versie 1.0, 19 oktober 2018
• Goedgekeurd PIF: Versie 1.1, 1 oktober 2018
• 1ste patiënt in de studie: 5 december 2018

Is in de uitspraak hieronder sprake van een DSMB of een
monitor?
Voor een onderzoek kan een veiligheidscommissie worden
ingesteld om gedurende de studie de veiligheid van de
proefpersonen te monitoren.

Bekijk de getekende toestemmingsformulieren en benoem je
bevindingen/ observaties.

55
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DSMB of Monitor?

Verantwoordelijkheden

Is in de uitspraak hieronder sprake van een DSMB of een monitor?

Wat zijn verantwoordelijkheden van de uitvoerder/onderzoeker?

“Voor een onderzoek kan een veiligheidscommissie worden ingesteld
om gedurende de studie de veiligheid van de proefpersonen te
monitoren”.
DSMB: veiligheidscommissie die veiligheidsdata aangeleverd krijgt
van het onderzoek. Geeft advies over Voortzetten, wijzigen,
stopzetten onderzoek.
Monitor: controle uitvoering onderzoek en de kwaliteit van de data.
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Verantwoordelijkheden

Delegeren verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van uitvoerder/onderzoeker:
• Informed consent procedure
• Beschermen persoonlijke levenssfeer van proefpersoon
• Data verzamelen
• Voor aanvang studieteam trainen/ informeren op uitvoering
onderzoek
• Delegeren van verantwoordelijkheden

Wie zou u als uitvoerder/ onderzoeker op het delegatielog
vermelden?
Samenstelling Studie team:
• Hoofdonderzoeker
• Arts‐onderzoeker
• Research verpleegkundige
Betrokken afdelingen bij het onderzoek:
• Longfunctieafdeling: Fietsergometrie, longfunctietest
• Hartfunctieafdeling: hart echo

60
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ICH‐GCP boekje

Delegeren verantwoordelijkheden
Op delegatielog vermelden:
• Hoofdonderzoeker
• Arts‐onderzoeker
• Research verpleegkundige

Hoofdstukken die handig zijn:
• Hoofdstuk 1 (blz 7): Verklarende woordenlijst;
• Hoofdstuk 4 (blz. 20): Verantwoordelijkheden uitvoerder/
onderzoeker/ investigator;
• Hoofdstuk 5 (blz 28): Verantwoordelijkheden Verrichter/
initiatiefnemer/ sponsor;
• Hoofdstuk 8 (blz 53): Essentiële documenten.

Verantwoordelijkheden komen overeen met verantwoordelijkheden
WMO‐Plichtig onderzoek.

61
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dag 2
wet- en regelgeving
09.30
Ontvangst
10.00 – 12.30 Introductie
(niet) WMO‐plichtig onderzoek

Anneke van de Wetering

Voorbereiding WMO‐plichtig onderzoek

Lunch
13.30 – 16.30 vervolg ochtendprogramma
WMO‐plichtig geneesmiddelenonderzoek

(vanuit verrichter/sponsor rol)

Tussendoor koffie en thee
Presentaties, filmpjes, oefeningen en casuïstiek zullen elkaar afwisselen
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Onderzoeksprotocol

Onderzoeksprotocol

METC/RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Protocol

Initiatie
visite

Monitoring
visites

65

Hoe zou uw plan van aanpak zijn voor het schrijven van een
onderzoeksvoorstel?

Close Out
visite

66

Onderzoeksprotocol

Proefpersoneninformatie (PIF)schrijven

CCMO protocol template omvat volgende elementen:
1. INTRODUCTION AND RATIONALE
2. OBJECTIVES
3. STUDY DESIGN
4. STUDY POPULATION
5. TREATMENT OF SUBJECTS
6. INVESTIGATIONAL PRODUCT
7. NON‐INVESTIGATIONAL PRODUCT
8. METHODS
9. SAFETY REPORTING
10. STATISTICAL ANALYSIS
11. ETHICAL CONSIDERATIONS
12. ADMINISTRATIVE ASPECTS, MONITORING AND PUBLICATION
13. STRUCTURED RISK ANALYSIS
14. REFERENCES

67

PIF/Protocol

METC/RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Initiatie
visite

Monitoring
visites

Close Out
visite

68
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Proefpersoneninformatie (PIF)schrijven

Proefpersoneninformatie schrijven

Proefpersoneninformatieformulier/ toestemmingsformulier/
Patient Information Form (PIF)/ Informed Consent Form (ICF)

U gaat een proefpersoneninformatie formulier schrijven voor uw
onderzoek.
Hoe is uw plan van aanpak?

69

• Template CCMO website (verplicht deze te gebruiken)
• Niveau teksten afstemmen op beoogde doelgroep
• Kort en Bondig en “Jip en Janneke taal”

70

Proefpersoneninformatie schrijven

Proefpersoneninformatie schrijven

Inhoud (I)
• Klinisch onderzoek
• Doel
• Verschillende behandelingen
• Verantwoordelijkheden proefpersoon
• Experimentele aspecten
• Risico’s en ongemakken
• Voordelen

71

Inhoud (II)
• Alternatieve behandeling(en)
• Verzekering
• Betaling
• Deelname vrijwillig
• Inzage dossiers derden
• Vertrouwelijk behandelen data
• Deelname kan beëindigd
• Duur deelname

NL specifiek: naam +
contactgegevens
onafhankelijke
deskundige

72
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Case Report Form/
Datamanagement systeem

CRF/PIF/
Protocol

Kwalitatief goede data

METC/RvB
goedkeuring

Eerste
patiënt

Initiatie
visite

FAIR principes bij data verzamelen:
• Findable (Vindbaar)
• Accessible (Toegankelijk)
• Interoperable (Interoperabel)
• Reusable (Herbruikbaar)

Laatste
patiënt Database
Lock

Monitoring
visites

Close Out
visite

73
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Kwalitatief goede data

Kwalitatief goede data

Findable (Vindbaar)
• Data duurzaam opgeslagen in een archief

Interoperabel (Interoperable)
• Datasets moeten gecombineerd kunnen worden met
andere datasets

Accessible (Toegankelijk)
• Data duurzaam opgeslagen met goed omschreven voorwaarden

Herbruikbaar (Reusable)
• De data moeten direct klaar zijn voor gebruik door andere
onderzoekers.

• Indien mogelijk moeten ze open access opgeslagen worden
(Wetenschappelijke informatie zonder beperking beschikbaar stellen)

75
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Case Report Form/
Datamanagement systeem

Data verzamelen
Anonimiseren / Coderen:

Welke eisen worden gesteld aan een systeem voor het verzamelen van de data?

• Anonimiseren: niet (meer) herleidbaar tot persoon.
• Coderen (pseudonimiseren):
•
•
•
•

Getransformeerd in dataset tot niet direct herleidbaar;
Dataset wordt omgecodeerd tot een nummer;
Gecodeerde dataset en de sleutel tot de brondata worden apart bewaard;
Identificerende elementen (brondata) zijn aanwezig.

77
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Case Report Form/
Datamanagement systeem
Eisen die worden gesteld aan systeem voor data verzameling:
• Gevalideerd systeem
• SOPs voor verzamelen/opslaan data
• Systeem niet toegankelijk voor onbevoegden
• Systeem moet blindering garanderen, delen van de database moeten voor
gebruikers die niet voor dat deel geautoriseerde zijn, niet toegankelijk zijn
• Audit trail van ieder dataveld, waardoor zichtbaar is wie, wat, wanneer
heeft ingevuld
• Back up’s zijn van de databestanden

Welk systeem wordt in jullie centrum gebruikt voor het
verzamelen van data bij medisch‐wetenschappelijk onderzoek?

Aandachtspunt:
niet meer vragen dan in het protocol vermeld staat!
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Case Report Form /
Datamanagement systeem

Case Report Form /
Datamanagement systeem

Staan hieronder systemen die gebruikt mogen worden voor
dataverzameling?

Staan hieronder systemen die gebruikt mogen worden voor
dataverzameling?
NEE
Wat is het grootste probleem met onderstaande systemen t.a.v.
data verzamelen?

1. Excel en access (Office dataverzamelingsfunctionaliteit).
2. SPSS en SAS (statistische programma’s).

1. Excel en access (Office dataverzamelingsfunctionaliteit).
2. SPSS en SAS (statistische programma’s).
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Case Report Form /
Datamanagement systeem

Case Report Form/
Datamanagement systeem

Staan hieronder systemen die gebruikt mogen worden voor
dataverzameling?
NEE
Wat is het grootste probleem met onderstaande systemen t.a.v.
data verzamelen?
Geen audit trail!

Wat vindt u van onderstaande data verzameling?
Demographics
Visit date: 12 December 2017
Date of birth: 15‐ August‐1960
Gender:
Male x female
Initials: AW

1. Excel en access (Office dataverzamelingsfunctionaliteit).
2. SPSS en SAS (statistische programma’s).
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Case Report Form/
Datamanagement systeem
Wat vindt u van onderstaande data verzameling?
Demographics
Visit date: 12 December 2017
Date of birth: 15‐ August‐1960
Gender:
Male x female
Initials: AW

Voor het onderzoek worden sommige parameters zoals bloeddruk
direct in het CRF genoteerd en niet in het patiëntendossier.
Is dit toegestaan?

Herleidbaar!

85
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Vraagstelling

WMO verantwoordelijkheden

Voor het onderzoek worden sommige parameters zoals bloeddruk
direct in het CRF genoteerd en niet in het patiëntendossier.
Is dit toegestaan?

Brondocumentatie:
Brondocumenten: originele documenten, gegevens en registraties.
Bijvoorbeeld:
• Ziekenhuisdossiers/dossiers van proefpersonen;
• Laboratoriumaantekeningen;
• Dagboeken van proefpersonen;
• Röntgenfoto’s;
• Gegevens die worden bewaard in de apotheek.

Toegestaan: procedure beschreven in protocol/datamangementplan
Het CRF wordt dan tevens brondocumentatie.
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Toetsingscommissie/RvB
goedkeuring

Openbaar maken resultaten

CCMO:
• Resultaten zonder beperking openbaar maken
• Afspraken over openbaar maken/publicatie (verrichter)
• Positieve en negatieve resultaten openbaar maken/publiceren

METC/RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

CRF/PIF/
Protocol

Voor aanvang aanmelden bij trialregister:
www.trialregister.nl , http://clinicaltrials.gov

Initiatie
visite

89

Close Out
visite
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Toetsingscommissie/RvB
goedkeuring

European Clinical Trial Regulation

Indienen onderzoeksvoorstel:

Clinical Trials Information System (CTIS)
• webportaal voor indiening dossier geneesmiddelen onderzoek
• database onderzoeksgegevens
• toegankelijk voor publiek (beslisregels bepalen openbaarmaking)

Acties:
• Beslisboom CCMO of METC:
https://www.ccmo.nl/onderzoekers/primaire‐indiening‐bij‐de‐
toetsingscommissie/toetsingscommissie‐erkende‐metc‐of‐
ccmo/toetsing‐door‐de‐ccmo
• ABR invullen
• Documenten verzamelen voor indiening: raadpleeg CCMO
website, indiening standaard onderzoeksdossier.
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Monitoring
visites
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European Clinical Trial Regulation

European Clinical Trial Regulation

ECTR: EU Verordening klinische onderzoek met geneesmiddelen
• 31 januari 2022
• Regulation ipv directive
• METC toetsingsproces in Europees verband (1 indiening)
• Doorlooptijd bij toetsing voor alle EU landen gelijk
• Geaccrediteerde METC’s per land
• Doel: versnellen/vereenvoudigen geneesmiddelenonderzoek EU
• December 2021?
Toetsing bestaat uit 2 delen:
• Deel I: Centraal EU
• Deel II: Nationaal

93
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Onderzoeksverklaring (OV) /Verklaring
Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)

European Clinical Trial Regulation
Beoordelingstermijnen

•
•

OV/VGO

Deel I en deel II: parallel of na elkaar beoordeeld
1x aanvullende informatie opvragen opdrachtgever

• Verklaring uitvoerbaarheid van een onderzoek in onderzoekscentrum
(Logistiek uitvoerbaar, voldoende patiënten, voldoende researchmedewerkers)

• Ter ondersteuning Toetsingscommissie bij de beoordeling over
geschiktheid deelnemend onderzoekscentrum
• Door komst ECTR is procedure lokale haalbaarheid aangepast
VGO vervangt huidige OV
• Geneesmiddelenonderzoek: verplicht 1 november2021
• Alle WMO‐plichtig onderzoek: gefaseerd ingevoerd 2022
• Nieuw onderzoekscontract gekoppeld aan VGO

Clausule nieuw onderzoekscontract
• RvB geeft toestemming onder voorwaarde dat er goedkeuring van de
toetsingscommissie moet zijn & dat er geen wijzigingen in het
protocol zijn die effect hebben op de VGO.
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Verklaring Geschiktheid
Onderzoeksinstelling (VGO)

Procedure lokale haalbaarheid

Deel A:
• Verklaring van RvB dat onderzoeksinstelling geschikt is om het
onderzoek uit te voeren.
• Door RvB ondertekend Deel A (onderdeel indieningsdossier)
Deel B:
• Informatie over onderzoek op basis van finale versie protocol
• Door onderzoeker ondertekend
• Is informatiebron voor RvB om Deel A te ondertekenen.
Zonder ingevuld, getekend Deel B ➜ geen RvB‐handtekening
Zonder deel A ➜ geen indiening bij METC

97

98

Toetsingscommissie/RvB
goedkeuring

Toetsingscommissie/RvB
goedkeuring

Wat vindt u van onderstaande situatie?

Wat vindt u van onderstaande situatie?

Voor POPS protocol (“opsporen pulmonale hypertensie bij
Sclerodermie”) wil de onderzoeker patiënten gaan informeren
over het onderzoek via de website van de patiëntenvereniging.

Voor POPS protocol (“opsporen pulmonale hypertensie bij
Sclerodermie”) wil de onderzoeker patiënten gaan informeren
over het onderzoek via de website van de patiëntenvereniging.
Wervingsmethodes:
• in het ABR formulier beschreven
• alle informatie die aan proefpersonen wordt voorgelegd moet
ter beoordeling bij de toetsende commissie worden ingediend
• tekst op de website moet goedgekeurd zijn door de toetsende
commissie
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Filing & Archivering

Filing & Archivering
METC/RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

CRF/PIF/
Protocol

Initiatie
visite

Monitoring
visites

Close Out
visite

Study Master File (SMF)
• File van de verrichter/initiatiefnemer;
• Algemene studie gerelateerde & centrum specifieke
documenten van alle deelnemende centra.
Investigator Site File (ISF)
• File van de uitvoerder/onderzoeker;
• Algemene studie gerelateerde documenten & centrum
specifieke documenten.

Filing & Archivering
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Filing & Archivering

Filing & Archivering

Archivering:

Archivering:

Hoelang moeten de documenten bewaard blijven?
Archivering is volgens NFU rapport verantwoordelijkheid van RvB

25 Jaar
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Safety

Safety
Safety
METC/RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

CRF/PIF/
Protocol

Veiligheidsrapportage als verrichter (IIT):
• verplicht SAE’s melden via ToetsingOnline.
• dodelijk of levensgevaarlijk: melden binnen 7 dagen;
• overige categorieën: melden binnen 15 dagen.

Veligheidsrapportage uitvoerder:
• Melden aan verrichter binnen de daarvoor in protocol vermelde tijdslijn.

Close Out
visite

Monitoring
visites

Initiatie
visite

Filing & Archivering
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Studie beëindiging

Studie beëindiging

METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Als een WMO‐plichtig onderzoek klaar is, dan moet dit binnen 56
dagen gemeld worden bij de toetsende commissie.
Studie beëindigingsformulier: template CCMO website

Beëindiging

Initiatie
visite

107

Monitoring
visites

Close Out
visite
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Studie beëindiging

Voortijdig beëindiging onderzoek:
• Melden met reden beëindiging binnen 15 dagen
• Bij toetsingscommissie(METC of CCMO)

Uitvoer WMO‐plichtig onderzoek
(vanuit uitvoerder/investigator rol)
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Toestemmingsprocedure

Toestemmingsprocedure

METC/RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

Laatste
patiënt
Eerste patiënt

Initiatie
visite
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Monitoring
visites

Database
Lock

Wat zijn de aandachtspunten bij de toestemmingsprocedure
(informed consent proces)?

Close Out
visite
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Toestemmingsprocedure

Aandachtspunten toestemmingsprocedure:
• Informeren mondeling & schriftelijk
• Voldoende tijd
Hoeveel tijd is voldoende tijd?
• Persoon die toestemmingsprocedure uitvoert & proefpersoon
moeten zelf tekenen en dateren
• ICF ondertekend vóór studie gerelateerde handeling
• Kopie/2de origineel getekend toestemmingsformulier/
patiënteninformatie
• Toestemmingsprocedure documenteren in patiënten dossier
(EPD);

113

Toestemmingsprocedure
Is de volgende stelling juist? Nee!
“De arts is de persoon die samen met de patiënt het
toestemmingsformulier moet tekenen en mag dat niet delegeren
aan een research verpleegkundige”.
GCP: getekend door proefpersoon/wettelijke vertegenwoordiger,
evenals door de persoon die het gesprek over de toestemming
heeft gevoerd.

Toestemmingsprocedure

Is de volgende stelling juist?
“De arts is de persoon die samen met de patiënt het
toestemmingsformulier moet tekenen en mag dat niet delegeren
aan een research verpleegkundige”.

114

Toestemmingsprocedure

Wat vind u van onderstaande situatie?
Een patiënt van 84 jaar die u wil includeren heeft veel moeite
met schrijven.
Het lukt haar niet om haar naam duidelijk op het
toestemmingsformulier te schijven.
De onderzoeksverpleegkundige vult de naam van de patiënt en de
datum in op het formulier.

Website IGJ:
• Vragen zorgvuldig beantwoorden door informatieverstrekker
• Informatieverstrekker deskundige op dit gebied
• Documenteren op delegatielog
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Toestemmingsprocedure

Toestemmingsprocedure

Wat vind u van onderstaande situatie?

Wat vinden jullie van onderstaande situatie?

Een patiënt van 84 jaar die u wil includeren heeft veel moeite
met schrijven. Het lukt haar niet om haar naam duidelijk op het
toestemmingsformulier te schijven. De onderzoeksverpleegkundige
vult de naam van de patiënt en de datum in op het formulier.

De patiënt heeft het toestemmingsformulier getekend
op 15 augustus 2020.
De arts heeft het toestemmingsformulier getekend op
9 augustus 2020.

Patiënt moet:
• Zelf dateren, naam opschrijven, handtekening zetten
• Tenzij anders in het onderzoeksvoorstel vermeld staat
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Toestemmingsprocedure

118

Toestemmingsprocedure minderjarige

Wat vinden jullie van onderstaande situatie?
De patiënt heeft het toestemmingsformulier getekend
op 15 augustus 2020.

Hoe verloopt de toestemmingsprocedure in de volgende
situatie?

De arts heeft het toestemmingsformulier getekend op
9 augustus 2020

Een jongen van 13 jaar wil meedoen aan een onderzoek. Zijn
ouders zijn gescheiden en hij woont bij zijn moeder.

Niet toegestaan: wordt als dwingend gezien.
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Toestemmingsprocedure minderjarigen

Toestemmingsprocedure noodsituatie
Hoe verloopt de toestemmingsprocedure in onderstaande situatie?

Een jongen van 13 jaar wil meedoen aan een onderzoek.
Toestemmingsprocedure:
• Uitleg naar begripsvermogen
• < 12 jaar: schriftelijke toestemming persoon/personen met
ouderlijk gezag
• 12‐16 jaar: schriftelijke toestemming tiener &
persoon/personen met ouderlijk gezag
• Vanaf 16 jaar alleen schriftelijke toestemming tiener
WGBO: Wettelijk vertegenwoordiger minderjarige
• Curator/mentor: benoemd door rechter
• Persoon/personen met ouderlijk gezag
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Toestemmingsprocedure noodsituaties

Gerandomiseerd onderzoek naar bètablokkers toedienen in
ambulance bij acuut hartinfarct.
De ene onderzoeksgroep krijgt bètablokkers toegediend &
de andere onderzoeksgroep niet
(onderzoek is goedgekeurd door METC)
Situatie:
• Patiënt met acuut hartinfarct wordt op straat aangetroffen
• Patiënt is niet aanspreekbaar en er is geen familie aanwezig
• Randomisatie vindt plaats in ambulance: patiënt krijgt
bètablokkers
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Toestemmingsprocedure noodsituatie

Hoe verloopt de toestemmingsprocedure in onderstaande situatie?
Situatie:
• Patiënt met acuut hartinfarct wordt op straat aangetroffen
• Patiënt is niet aanspreekbaar en er is geen familie aanwezig
• Randomisatie vindt plaats in ambulance: patiënt krijgt
bètablokkers

In bepaalde situaties mogelijk zonder toestemming patiënt!
WMO artikel 6 + GCP 4.8.15:
noodsituaties waarin de vereiste toestemming niet kan worden
gegeven (door proefpersoon of wettelijk vertegenwoordiger), en
ten goede kan komen aan de persoon die in die noodsituatie
verkeert, kunnen handelingen ter uitvoering ervan plaatsvinden
zonder die toestemming zolang de omstandigheid die de
verhindering van het geven van toestemming vormt, zich
voordoet.

Toestemmingsprocedure:
• Schriftelijke toestemming familie, wettelijke vertegenwoordigers
• Uitgestelde Schriftelijke toestemming patiënt, familie, wettelijke
vertegenwoordiger
• Uitleg naar begripsvermogen & tekenen indien mogelijk

Procedure beschreven in protocol en door METC goedgekeurd!!!
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Alzheimer onderzoek

Alzheimer onderzoek

Wat vindt u van onderstaande situatie?

Kleindochter mag geen toestemming geven, tenzij
zij de curator/mentor is of schriftelijk gemachtigde!

Alzheimer onderzoek
• Patiënt 78 jaar
• Wilsonbekwaam
• Voldoet aan alle inclusie criteria
• Arts vraagt de kleindochter (23 jaar) toestemming te geven voor
deelname van haar grootmoeder aan de studie
• De kleindochter en de arts tekenen het toestemmingsformulier
• Patiënt gaat meedoen aan de studie

125

WGBO: wettelijk vertegenwoordiger meerderjarig
• Curator/mentor: benoemd door rechter.
• Schriftelijk gemachtigde: benoemd door patiënt.
(“levenstestament” door notaris).
• Echtgenoot/partner: niet benoemd.
• Ouder/kind/broer/zus: niet benoemd.

126

Documenteren

Aanpassing protocol

Eisen t.a.v. vastleggen/ rapportage in EPD/brondocumenten bij
wetenschappelijk onderzoek:

Welke acties moet de verrichter/initiatiefnemer uitvoeren in
onderstaande situatie?

•
•
•
•

• De verrichter wil een vragenlijst over kwaliteit van leven (QOL)
toevoegen aan een onderzoek dat al is goedgekeurd door een
toetsende commissie.
• De inclusie is inmiddels gestart.

127

Toestemmingsprocedure/ tekenen toestemmingformulier
Vermelden deelname van patient aan de studie
Studie gerelateerde handelingen
Veiligheidsrapportage: Adverse Events/ Serious Adverse Events
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Toetsingscommissie/RvB
goedkeuring

Protocol Amendement
• De verrichter wil een vragenlijst over kwaliteit van leven (QOL)
toevoegen aan een onderzoek dat al is goedgekeurd door een
toetsende commissie.
• De inclusie is inmiddels gestart.

Amendement:

Substantieel

Acties:
• Protocol amenderen
• Proefpersoneninformatie aanpassen
• Amendement indienen bij toetsende commissie
• Wachten op goedkeuring van toetsende commissie
• Na goedkeuring implementeren en studieteam informeren
• Patient nieuwe versie proefpersoneninformatie laten tekenen

129

Niet‐substantieel

grote wijziging

kleine wijziging

bijv.: extra bloedafname

bijv.: tekstuele correctie

Beoordeling: toetsende
commissie

Kennisgeving aanbieden:
toetsende commissie
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Safety

Safety
Safety
METC/RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

CRF/PIF/
Protocol

Veiligheidsrapportage als uitvoerder/investigator
Is er in onderstaande situatie sprake van een Adverse Event of een
Serious Adverse Event?

Situatie

Initiatie
visite

Monitoring
visites

Close Out
visite

Tijdens de POPS studie heeft een van de patiënten tijdens een
valpartij een polsfractuur opgelopen.
Zij wordt op de SEH conservatief behandeld met een gipsverband,
en gaat daarna naar huis.

Filing & Archivering
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Safety

Safety
Veiligheidsrapportage als uitvoerder/investigator:

Veiligheidsrapportage als uitvoerder/investigator
Is er in onderstaande situatie sprake van een Adverse Event of een
Serious Adverse Event?

Is er in onderstaande situatie sprake van een Adverse Event of een
Serious Adverse Event?

Situatie:
Situatie
Tijdens de POPS studie heeft een van de patiënten tijdens een
valpartij een polsfractuur opgelopen.
Zij wordt op de SEH conservatief behandeld met een gipsverband.

Tijdens de POPS studie krijgt een van de patiënten acute buikpijn.
Op de SEH wordt een acute appendicitis gediagnosticeerd. Patiënt
wordt opgenomen en geopereerd.

Adverse Event (AE): ongewenst medisch voorval, niet noodzakelijk
veroorzaakt door onderzoeksproduct/behandeling
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Safety
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Safety

Veiligheidsrapportage als uitvoerder/investigator:
Is er in onderstaande situatie sprake van een Adverse Event of een
Serious Adverse Event?

Situatie:
Tijdens de POPS studie krijgt een van de patiënten acute buikpijn.
Op de SEH wordt een acute appendicitis gediagnosticeerd. Patiënt
wordt opgenomen en geopereerd.

Serious Adverse Event (SAE)!

Serious Adverse Event (SAE):
Ongewenst medisch voorval niet noodzakelijk veroorzaakt door
onderzoeksproduct/behandeling
• de dood tot gevolg heeft
• levensbedreigend is
• ziekenhuisopname of verlenging van opname
• blijvende, ernstige invaliditeit/ arbeidsongeschiktheid
• aangeboren afwijking of geboorteafwijking is

Wat zijn de criteria van een SAE?
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Geneesmiddelen onderzoek

137

WMO + ICH‐GCP

138

Indienen geneesmiddelen‐
onderzoek

Anders t.o.v. WMO‐plichtig:
• Indiening
• Drug accountability
• Kwaliteitssysteem
• Veiligheidsrapportage

METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Verantwoordelijkheden verrichter/sponsor &
uitvoerder/investigator blijven gelijk!
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Selectie
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visite

Monitoring
visites

Close Out
visite
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Indienen geneesmiddelen‐
onderzoek
METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

Drug accountability
Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Drug accountability = levenscyclus product:
• Aflevering op locatie
• Voorraad op locatie
• Gebruik door proefpersoon
• Opslag en gebruik volgens protocol

Drug accountability

• Controleren juist gebruik door proefpersoon (therapie‐
Selectie
visite

Monitoring
visites

Initiatie
visite

Close Out
visite
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trouw)
• Retour sponsor/vernietiging op locatie
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Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement
METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Kwaliteitssysteem verplicht!
Kwaliteitsmanagement

Selectie
visite
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Close Out
visite
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Inspecties

Veiligheidsrapportage

Inspectie:

METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

“Audit” overheidsinstanties:
sponsor, investigator, relevante faciliteiten
• IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd)

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Safety

NL registratie autoriteiten

• EMA (European Medicines Agency),
EU registratie autoriteiten

• FDA (Food and Drug Administration)

Selectie
visite

US registratie autoriteiten
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Veiligheidsrapportage

Wanneer is er sprake van een Suspected Unexpected Serious
Adverse drug Reaction (SUSAR)?
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Initiatie
visite

Monitoring
visites

Close Out
visite
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Veiligheidsrapportage
Suspected Unexpected Serious Adverse drug Reaction (SUSAR)
• Suspected: vermoeden gerelateerd onderzoeksproduct
• Unexpected: onverwacht, niet in Investigator Brochure (IB) of
bijsluiter
• Serious: ernstig
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Veiligheidsrapportage
serious

not serious

Is hieronder sprake van een SAE?

Serious
Adverse Event

Adverse Event

Casus PHRS onderzoek voorkomen PH bij sclerodermie patiënten
• Patiënt neemt eerste intake geneesmiddel in ziekenhuis
• Daarna nog verder onderzoek
• Tijdens andere onderzoeken krijgt ze een anafylactische shock:
overplaatsing naar de Intensive care afdeling.
• De arts denkt dat de anafylactisch shock komt door het
onderzoeksproduct.

Seriousness
Beoordeeld:
Arts‐onderzoeker

Causality
Causality

related
Serious
Adverse drug Reaction

Beoordeeld:
sponsor

Expectedness

Veiligheidsrapportage

Adverse Event

Beoordeeld
Arts‐onderzoeker

expected

related
not related
Serious
Adverse Event

related
Adverse drug
Reaction

not‐related
not-related
Adverse Event

not expected

Serious
Suspected Unexpected
Adverse drug Reaction Serious Adverse drug Reaction
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Veiligheidsrapportage
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Studie beëindiging

Kunnen we met onderstaande informatie beoordelen of hier
sprake is van een SUSAR?

METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/PIF/
Protocol

Casus PHRS onderzoek voorkomen PH bij sclerodermie patiënten
• Patiënt neemt eerste intake geneesmiddel in ziekenhuis
• Daarna nog verder onderzoek
• Tijdens andere onderzoeken krijgt ze een anafylactische shock:
overplaatsing naar de Intensive care afdeling.
• De arts denkt dat de anafylactisch shock komt door het
onderzoeksproduct.

Beeindiging

Selectie
visite
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Laatste
patiënt Database Lock

Eerste
patiënt

Initiatie
visite

Monitoring
visites

Close Out
visite
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Onderzoek met medische hulpmiddelen

153

154

Medische hulpmiddelen vs Farma
Medische hulpmiddelen

Farmaceutische producten

Onderzoek en ontwikkeling traject:
1‐ 5 jaar; levenscyclus van het product: 2,5
jaar
Notified bodies en bevoegde autoriteiten zijn
verantwoordelijk voor de markttoegang

Onderzoek en ontwikkeling traject:
15 jaar; levenscyclus van het product: > 20
jaar
De procedure van het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA) moet worden
doorlopen door alle nieuwe geneesmiddelen
om toegang tot de markt te krijgen

Dynamische industrie met veel MKB's:

Statische, conservatieve, bijna institutionele
industrie.

Innovatie, vaak in nauwe samenwerking met
clinici/industrie

Grote farmaceutische bedrijven hebben een
bijna oneindige onderzoeks‐ en
ontwikkelingspijplijn
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Medisch hulpmiddel (Medical Device)

Producten voor medische doeleinden:
• variërend van pleisters, pacemakers, chirurgische instrumenten
• Software die producten nodig hebben om goed te werken.
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Medisch hulpmiddel
een instrument, toestel of apparaat, software, implantaat, reagens, materiaal of
ander artikel dat of die door de fabrikant is bestemd om alleen of in combinatie
te
worden gebruikt bij de mens voor een of meer van de volgende specifieke
medische doeleinden:
• diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of
verlichting van ziekte,
• diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van
een letsel of een beperking
• onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van
een fysiologisch of pathologisch proces of een fysiologische of
pathologische toestand,
• informatieverstrekking via in vitro‐onderzoek van specimens afkomstig van
het menselijk lichaam, waaronder orgaan‐, bloed‐ en weefseldonaties,
waarbij de belangrijkste beoogde werking in of op het menselijk lichaam niet
met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme
wordt bereikt, maar wel door die middelen kan worden ondersteund.
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Medisch hulpmiddel

De volgende producten worden eveneens aangemerkt als
medische hulpmiddelen:
• hulpmiddelen voor de beheersing of ondersteuning van
de bevruchting;
• producten die speciaal bestemd zijn voor het reinigen,
ontsmetten of steriliseren van hulpmiddelen
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Soorten medische hulpmiddelen

Fabrikant

• Niet‐implanteerbare medische hulpmiddelen: verbanden,
brillen, gehoorapparaten, ademhalingstoestellen, rolstoelen, etc.
• Implanteerbare medische hulpmiddelen: heupprothesen,
borstimplantaten, etc.
• Medische hulpmiddelen naar maat; tandprothesen, steunzolen,
orthopedische schoenen, etc.
• Medische hulpmiddelen voor in‐vitrodiagnostiek:
kalibratiemateriaal, controlemateriaal, een kit, een instrument,
etc.

(rechts)persoon, of gemachtigde verantwoordelijk voor:
• ontwerp,
• vervaardiging,
• verpakking,
• etikettering
van een medisch hulpmiddel met als doel het in de
handel brengen ervan onder eigen naam.
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Conformité Européenne

CE‐markering verplicht:
• verkoop producten in Europese economisch ruimte!
CE‐markering geeft aan dat:
• product voldoet aan de Europese wettelijke eisen
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De CE‐markering is verplicht voor alle medische hulpmiddelen,
behalve:
• naar maat gemaakte hulpmiddelen
• de z.g. hulpmiddelen bestemd voor klinisch onderzoek
(hulpmiddelen waarvan de prestatie tijdens een klinische
studie wordt onderzocht)
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Medisch hulpmiddel
CE risico classificatie
Risicoclassificatie

Voorbeeld

I zeer laag risico

kompressen, rolstoelen, elastische verbanden, scalpels

II a Laag risico

contactlenzen, huidnietjes, kronen, gehoorapparaten,
hulpmiddelen voor het bewaren van weefsels of cellen op
lange termijn, echografietoestellen

II b Hoog risico

hemodialysetoestellen, infuuspompen, inwendige
hechtingen

III Zeer hoog risico

borstimplantaten, coronaire stents, heupprothesen
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Conformité Européenne

Conformité Européenne

Acties fabrikant voor verkrijgen CE markering :
• aanleggen technisch dossier;
• klasse 1 zelf certificeerbaar, behalve medische hulpmiddelen
met meetfunctie, of steriele hulpmiddelen;
• technisch dossier ter beoordeling aanbieden aan Notified
body: klasse I (meetfunctie), IIa, IIb, III.

Technisch dossier aanbieden aan Notified Body.
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Notified bodies

Medische hulpmiddelen incidenten

Notified Body:
• onafhankelijke partij;
• door de overheid aangesteld;
• beoordeling technisch dossier fabrikant;
• afgeven CE markering
• DEKRA (NL)

Systeem van notified bodies vertoont gebreken:
• Vrijkomende metaalionen bij metaal‐op‐metaalheup:
Journalisten krijgen heup door keuring bij notified bodies
• Poly Implant Prothèse’ (PIP)‐borstimplantaten: goedkope
industriële silicone i.p.v. duurdere medische silicone
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Sinds 26 mei 2021

De Europese wetgeving (daarmee ook NL wetgeving) over
medische apparatuur & medische hulpmiddelen:
• Medical Device Regulation (MDR) voor medische hulpmiddelen
• de IVDR voor in‐vitro diagnostica.
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Gevolg: aanpassing wetgeving (26 mei 2021):
• Meer controles van Notified bodies bij fabrikanten
• Strengere controle Notified bodies door de overheden
• Devices op de markt beter volgen door fabrikanten en overheid
• Europese database voor bijwerkingen bij medical devices
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Wetgeving
Gevolgen:
• Strengere eisen aan de markttoelating
• Verscherpt toezicht zodra producten op de markt zijn
&
Meer transparantie voor patiënten, zorgverleners & betere
traceerbaarheid:
• Informatie medische hulpmiddelen EU: openbare databank
(EUDAMED).
• Unieke identificatiecode voor medische hulpmiddelen.
• Bij implantaten: verplichting door de fabrikant verstrekte
implantaatkaart te verstrekken aan de patiënt.
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3 belangrijke hoofdcategorieën voor
zorginstellingen
1. Belangrijkste verplichtingen:
• Incidenten moeten gemeld worden bij fabrikant/leverancier
(onder de vorige wetgeving ook al verplicht).
• Medisch hulpmiddel/ in‐vitro diagnostica (IVD) dat in een
zorginstelling wordt gemaakt, moet voldoen aan alle eisen
van de MDR/IVDR. Zorginstelling=fabrikant!
• Medisch hulpmiddel wordt gemodificeerd of gerepareerd
waarbij beoogd doel wordt aangetast of CE‐markering van de
fabrikant vervalt, wordt de zorginstelling ook gezien als de
nieuwe fabrikant met de verplichtingen die daarbij horen.
• Verstrekken implantaatkaart aan patiënten.
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3 belangrijke hoofdcategorieën voor
zorginstellingen
3. Belangrijkste risico’s:
• Strengere (her)certificeringsproces leiden tot vertragingen in de
toelating van medische hulpmiddelen.
• De MDR en IVDR zijn voor fabrikanten aanleiding om het
assortiment te saneren.
• Dit zou kunnen leiden tot leveringsproblemen en mogelijk hogere
prijzen.
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3 belangrijke hoofdcategorieën voor
zorginstellingen
2. Zorginstelling is nodig als samenwerkingspartner:
• Post market surveillance: Fabrikant verplicht (pro‐)actief data
verzamelen tijdens de gehele levensduur hulpmiddel.
• Deze data bevindt zich in de zorginstelling.
• Zorginstellingen overstelpt met aanvragen voor data?
• Zorginstellingen belang hebben bij de uitkomsten: veilige producten.
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ISO

Een ISO standaard is een document met erkende afspraken,
specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
ISO standaarden zorgen ervoor dat producten en diensten veilig,
betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn.
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Onderzoek medisch hulpmiddel

•

Medisch hulpmiddel (Medical Device)

Ethische
goedkeuring

ISO 14155 stelt eisen aan het ontwerp, uitvoering, registratie en
rapportage van klinische onderzoeken
ISO 14155 is vergelijkbaar met de ICH‐GCP richtlijnen voor
geneesmiddelenonderzoek.

•

Selectie
visite
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Indienen Medical Device studie

Close Out
visite

Monitoring
visites

Initiatie
visite
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Veiligheidsrapportage

Medical device zonder CE‐markering of device met CE‐
markering gebruiken voor andere indicatie:
• Indienen bij Toetsende commissie voor Medisch‐ethische
toetsing;
• Aanmelden CCMO

METC/BI /RvB
goedkeuring

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

CRF/ICF/
Protocol

Medical Device onderzoek met CE‐markering:
• Indienen bij Toetsende commissie voor Medisch‐ethische
toetsing

Veiligheidsrapportage

Selectie
visite
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Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

CRF/ICF/
Protocol

Initiatie
visite

Monitoring
visites

Close Out
visite
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Veiligheidsrapportage
Adverse Event (AE)
• Ongewenst medisch voorval, niet noodzakelijk
veroorzaakt door medical device
Adverse Device Effect (ADE)
• Ongewenst medisch voorval gerelateerd aan medical device

Veiligheidsrapportage
Serious Adverse Event (SAE)
• de dood tot gevolg heeft;
• levensbedreigend is;
• ziekenhuisopname of verlenging van opname ;
• blijvende, ernstige invaliditeit/ arbeidsongeschiktheid;
• aangeboren afwijking of geboorteafwijking is;
Serious Adverse Device Effect (SADE)
• SAE gerelateerd aan medical device
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Veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage

METC (met CE markering):
• alle SAE’s/SADE melden bij METC
• SAE dodelijk of levensgevaarlijk < 7 dagen melden
• Alle andere binnen 15 dagen

CCMO (geen CE markering of met CE markering met nieuwe indicatie; 1oct2020)

Procedure vastleggen in onderzoeksprotocol

Onmiddellijk: binnen 2 werkdagen, en niet later dan 4 dagen:
• SAE’s melden die duiden op: onvermijdelijk risico op de dood,
ernstige verwondingen, ernstige ziekten, én die directe
herstellende actie vereisen voor patiënten.
• die hebben geleid tot aanpassing/terugtrekking van te
onderzoeken device
Voorvallen die redelijkerwijs waren te voorzien en zo zijn
beschreven in het protocol en de patiënteninformatie
(zogenaamde calculated risks) zijn van bovenstaande uitgesloten.
(CCMO website)
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Studie beëindiging

Studie beëindiging
METC/BI /RvB
goedkeuring
CRF/ICF/
Protocol

Laatste
patiënt Database
Lock

Eerste
patiënt

Beëindiging

Selectie
visite

Initiatie
visite
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Monitoring
visites

Studie beëindiging bij onderzoek met geen CE markering of met CE
markering met nieuwe indicatie binnen 56 dagen bij:
• Toetsingscommissie
• CCMO
Voortijdig beëindiging onderzoek melden:
• Toetsingscommissie binnen 15 dagen
• Bij CCMO direct melden.

Close Out
visite
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WMO‐GCP

Nazorg: info@tapasgroup.com
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