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Audits en Inspecties  
• Theorie  

– Algemeen 
– Type audits  
– Het proces 

• De praktijk – ‘ready for some action’ 
• Dilemma’s   

                            



Audits and Inspections  
Kwaliteitsbewaking: veiligheid van de proefpersonen en data integriteit 
Kwaliteitshandboek en beleid: 
Quality Assurance (QA) Kwaliteitsborging - auditing 
Quality Control (QC) kwaliteitsbeheersing - monitoring/ procedures / training  
 
Audit (definitie GCP 1.6) alle geplande en systematische behandelingen die zijn 
ingesteld om te waarborgen dat het onderzoek wordt uitgevoerd en dat de 
gegevens worden gegenereerd, gedocumenteerd en gerapporteerd in 
overeenstemming met GCP en de relevante wettelijke eisen.     
 
In praktijk: 
Hoe is het proces van kwaliteitsbewaking georganiseerd/ worden taken en 
verantwoordlijkheden naar behoren ingevuld / evaluatie van de uitvoering van 
onderzoek en naleving protocol, SOP’s, GCP, beleid sponsor en de relevante wet- 
en regelgeving.    
** Onafhankelijk van het klinisch onderzoek en gescheiden van monitoring 

Audit? 
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Audits and Inspections  
Grondregels voor een auditor 
Ethische werkwijze (integriteit en vertrouwelijkheid/ niet laten beinvloeden) 
Onpartijdige rapportage  
Naar waarheid - accuraat 
 
 
 
En tijdens het auditproces: 
Onafhankelijk (geen ‘conflict of interest’) 
Gebaseerd of bewijs (evidence) 
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Audits and Inspections: Types  
Type audits 
• Routine programma (random) 
• Studie audit (‘pivotal study’ / registratie studie)  
• Systeem audit (meerdere studies) 
• For-cause audit (vermoeden van problemen in de studie -  o.a. QA 

afdeling farmaceut/ management/ op verzoek METC/ PI, of n.a.v. 
monitor rapportages) – root cause (bijv. 5 whys)  

• Vendor audits 
• ‘Toezicht’ audit wordt inspectie genoemd 

– IGJ Inspectie Gezondheid en Jeugd in oprichting /  
– EMA European Medicine Agency 
– FDA  Food Drug Administration  

 



Audits and Inspections  
Planning basis auditjaarprogramma: 
• Audit jaarprogramma (goedgekeurd)   

 
Selectie criteria voor audits (basis jaarprogramma) 
• Registratie studie 
• Type en  complexiteit van de studie/ speciale training vereisten  
• Hoog risico (bijv. fase 1/ kwetsbare populatie) 
• Nieuwe/ risico produkten 
• (Kritische) Vendors; CRO, Monitoring groep, Apotheek, Laboratorium, 

Statistiek groep,.. 
 
Note: dit jaar bestaat het thematische onderzoek van IGJ o.a. uit systeem inspecties bij WMO-
plichtig onderzoekers geïnitieerde studies en Medische hulpmiddelen studies (Universitaire 
Medische Centra en het NKI-AVL).   

 
 



Audits and Inspections  
 Selectie criteria voor sites   
• Opvallende protocol deviaties 
• Aantal subjects/site 
• Bekende compliance issues 
• Hoge drop-out  
• Aantal proefpersonen: sites met opvallend hoge ‘enrollment’  
• Onderzoeker/site met weinig ervaring 
 

 
  
 



Audits en Inspecties: Proces  
 
 
Aankondiging van de Inspectie 
• email ( + officiele brief) + Programma (4-5 weken) 
•  + verzoek om kopie documenten o.a.* 

– ABR formulier inclusief brief met positief oordeel van de METC;  
– recente studieprotocol, inclusief een   overzicht van de amendementen; 
– proefpersooninformatie en toestemmingsformulier, inclusief overzicht van de verschillende versies 
– Case Report Form (CRF);  
– overzicht sites – overzicht bijwerkingen - produkt info 
– monitorplan en rapporten enzovoorts  

• Bevestiging ontvangst documenten en Concept agenda (c 2weken) 
 
 

‘Acces rights to all eSource’! 



Voorbereiding voor de Inspectie (I) en audit 
• Informeer alle betrokkenen bij de studie(s) / proces 
• PI/ Co-I / monitor/ apotheek/ labhoofd  enzovoorts aanwezig? 
• Extra check Trial Master File / Investigator Site File up-to-date 
• SOPs op orde? 
• (I) Regel een afsluitbare kamer met computer aansluitingen 
• (I) Regel toegang tot alle eSOURCE (brondocumenten zoals electronic 

patientendossier/ eTMF en eISF/  eCRF/ SOP systeem) 
• (I) Organiseer overleg: Inspectie voorbereiding 

 
• Faciliteiten op orde:  route patient/ medicatie/ data collectie / monsters en 

metingen.  
 

  
 

   
  

Audits en Inspecties: proces  

TIP: maak een checklist met do’s and don’ts 



‘Assistance to eSource’  

Audits en Inspecties: Proces  
 
 
Voorbereiding van de Auditor: 
• Contact auditee -  email uitleg en draft audit plan en audit agenda 
      data voorstellen (c 4 w) 
• Verzoek om documenten (protocol/amendments/ PIF-ICF, ABR , monitor 

rapporten (CRO) enz/ of vendor info)  
• Bestudering  documenten – opstellen checklist 
• Bevestiging- Finale auditplan en agenda 

– Doel/ onderwerp/  scope/ timing / document referenties/ timelines/ contact details/ auditor 
• Verzoek om overzicht enrollment (1-2 w)   

 
 
 
   

https://www.rug.nl/rechten/careers-services/students/stage/zelfanalyse/wie-ben-ik-en-wat-kan-ik/


De Inspectie (team meerdere dagen)/ audit dag(en) 
 
• Openings bijeenkomst: introduktie, doel en werkwijze / afstemming 

programma 
   
• Interviews!: onderzoekers –  co-onderzoekers- studieteam – betrokken 

monitor – apotheek – laboratorium – specifieke afdelingen – archief 
 

• Rondgang facilteiten (route van de patient – route van data collectie/ 
sampling en metingen) 
 

• Source Data verification/Source Data Review - ALCOAC 
 

• Slot gesprek: bespreking en verficatie/bevestiging van bevindingen 
• Uitleg hoe de rapportage zal gaan (en tijdslijn) 

Audits en Inspecties: proces  



ICH  E6 GCP (R2)   
  
 
 
  

   
Attributable:   who? (ini,signature,user ID, electronic sign.)  

Legible:    readable and identifiable, changes traceable, audit 
    trail, back-up-archival 

Contemporaneous:  correct time frame, no back dating, prompt saving  

    after data capture, locked time/date stamps  
Original:    first records, PI should have the original source 

     /Electronic back up copy source  

Accurate:    accurate, consistent en real presentation of facts 
     validation, equipment calibration and maintenance 

Complete:  complete 
 

 



 
Rapportage 
Opstellen CAPA (corrective Action plan- Preventive Action) plan 
(binnen 3-4 weken) 
Overzicht en gradering van  bevindingen (critical, major, minor)  
(Verwijzing naar de betreffende paragraaf in de WMO/ICH-GCP/…) 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  

Audits en Inspecties: proces  

VOORBEELD 
Item Observation  (classification 

and references ) 
  Correctiive and preventive  action Responsible Person 

(name and function) 
Planned date  Check (6 months) 

 

  

 .        



Gradering van bevindingen* 

*  Werkdefinities  ‘ad hoc GCP inspectors working group’’  European Medicines Agency EMA Londen  

Critical finding 

Major finding 



Gradering van bevindingen* 

Minor finding 



Bevindingen (IGJ*/FDA.gov site en audits)   
 

• Borging en beheersings beleid niet vastgelegd 
• Geen monitoring –auditing programma (inclusief vendors)   
• Niet alle studie gerelateerde taken op de delegation log 
• Monitor bevindingen werden niet tijdig door PI opgevolgd 
• Studie-specifieke training niet gedocumenteerd 
• TMF/ISF niet compleet/ geen verwijzingen naar opslag source elders   
• Afspraken onvoldoende vastgelegd (extern contract/ intern op schrift)  
• Informed Concent issues – afwezig/ verkeerde versies/ handtekeningen  
• Niet (tijdig) gerapporteerde SAE’s – persoongegevens sites  
• Data Management: SPSS – Excell – persoonsgegevens in CRF 
• PI onvoldoende overzicht in zijn/haar studie: zie ook voorbeeld! 

 
* Bron: presentatie IGZ tijdens de Dutch Clinical Research foundation 5OKT16) + aanvullingen  



AMC Clinical Research Unit 

2. GEEN Controle Lever functie 
voor doseren!  
3. Bereiding studie medicatie: 
alleen initials - niet gedelegeerd – 
training/kennis cytotoxic agents 

1. 
Screening 
parameters 
voor 
consent  



Na ontvangst en review van de ingevulde CAPA  
 
Opstellen auditrapport 
Samenvatting audit inclusies overzicht bevindingen  
Conclusie en aanbevelingen 
CAPA’s   
 
Audit certificate  
 
Verzendlijst: 
PI, sponsor (afdelingshoofd), auditee 
 
Jaarlijkse terugkoppeling: 
Management/ RvB 
Verbeterproces –policy - sop  
Escalatie proces 
 
 
 
  
 
 
 
  

Audits en Inspecties: proces  



LOBKE en LUBKE 
Denken na over een meer passend woord 
voor auditen 
 
 
Euh…  
Beetje participeren 
Beetje anticiperen maar    
duidelijk communiceren        
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Audits en Inspecties  

 



• www.KAHOOT.it 
• Pin + nick name   

 
 
 

http://www.kahoot.it/


Dillema’s 



Casus (fictie) 
Name: Islet Cell Transplantation Trial 
Patients: Type I  diabetes 
Implantatie van een ‘Biohybrid Device’ in de buikholte  
 
Voordelen (Experimenteel!):  
Betere bescherming van de ‘islets’ (beperkte afbraak) 
Ingebouwde medicatie en zuurstof afgifte.  
Mogelijk een permanente oplossing 
 
Ziekenhuis: Seattle hospital 
  
  



Casus gebaseerd op lopende Fase 2 onderzoek in de US 
Planning: loopt tot 2021 
Meer informatie: Clinicaltrials.gov  
  

Latest News  
Islet Transplantation Improves Quality of Life for People with Hard-To-
Control Type 1 Diabetes From the National Institutes of Health  
(03/21/2018, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)  



VRAGEN? 
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