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Impressie congresdag 

Klinisch onderzoek, daar zit muziek in! 

NVFG ClinOpsDag, 17 mei 2022 

Netwerken en kennisdelen afgewisseld met cabaret en muziek 

In de historische rijtuigenloods in Amersfoort vond op 17 mei de 10e ClinOpsDag plaats, een 

netwerk- en scholingsdag voor professionals betrokken bij klinisch onderzoek. Dit 10-jarig 

jubileum had als feestelijk thema ‘Klinisch onderzoek, daar zit muziek in’, en de 300 

aanwezigen kregen een dag vol medisch cabaret en muziek. Twaalf break-out sessies 

behandelden de nieuwste ontwikkelingen in klinisch onderzoek, zoals de recente invoering 

van de VGO of de mogelijkheden van blockchaintechnologie.  

Jubileum 

De ClinOpsdag vierde haar 10 jarig jubileum. De eerste editie van het congres, toen nog CRA 

dag genoemd, was op 17 mei 2011 op initiatief van Tanja Hoffman en Leonie Middelink.  

Break-out sessies 

De break-out sessies boden de aanwezigen keus uit een breed palet aan actuele thema’s in 

klinisch onderzoek: regelgeving voor medische hulpmiddelen, invoering van de VGO, 

efficiënt projectmanagement, werkgeluk, invloed van gespreksvoering op rekrutering, 

blockchain, DNA analyse voor medicatie op maat, de actualiteit van de Nederlandse 

gezondheidszorg, en alternatieve databronnen voor gepersonaliseerde behandelingen. Een 

deel van deze sessies vond plaats in de historische treinwagons van de loods, wat extra 

cachet gaf.  

Op onze website staat een samenvatting van de break-out sessies betreffende de VGO en de 

blockchaintechnologie. Daar kunt u ook alle andere sprekers en hun presentaties 

terugvinden.  

Sfeerimpressie 

De nieuwe voorzitter van de NVFG, dr. Ellen Evelaar, opende de dag met een aansporing tot 

focus op de patiënt en samenwerking, waarna een dynamische dag volgde met break-out 

sessies onderbroken door plenaire bijeenkomsten. De plenaire bijeenkomsten werden 

verzorgd door liedjesmaker Maud Wilms, de HakaMan, en medisch cabaretier en huisarts 

Ernst van der Pasch. Zij brachten niet alleen sfeer, muziek en beweging in de dag, maar 

inspireerden de aanwezigen ook met thema’s als vooroordelen en de pijlers van teamsucces. 

De dag werd afgesloten met een borrel, opgeluisterd door coverband ‘Bob en de Blue Band’.  

De NVFG zoekt leden die het congres volgend jaar willen organiseren. Bij interesse kunt u mailen naar: 

info@nvfg.nl 

 

 

http://www.nvfg.nl/clinopsdag-2022/
mailto:info@nvfg.nl
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Inhoudelijke samenvatting break-out sessie VGO, verzorgd door iClusion 

Titel break-out sessie: 

VGO / ECTR: Welke rol speelt de sponsor, de researchcoördinator en de onderzoeker? 

De componist, de dirigent en het orkest; hoe laten we ze het beste samen spelen? 

Sprekers: 

Jurjen Zandstra, Manager Trial Centers bij iClusion 

Ilona van Rooij, Researchverpleegkundige bij VieCuri Medisch Centrum, Venlo 

Korte samenvatting break-out sessie:  

Jurjen Zandstra en Ilona van Rooij bespraken in een interactieve sessie de snelle toename 

van het aantal onderzoeken en de toename van de regeldruk. De invoering van de VGO en 

de ECTR is een kans voor Nederland om de soms trage opstart van klinisch 

geneesmiddelenonderzoek te versnellen. Bij de implementatie van de VGO ervaren de 

betrokken spelers problemen als: bindende tijdslijnen, het ontbreken van documenten bij 

ondertekenen en het ontbreken van overzicht over het proces. Mogelijke oplossingen 

daarvoor zijn: standaardisatie van het ‘informed consent’ formulier en de Clinical Trial 

Agreement, standaard budgetten, platformtechnologie om het goedkeuringsproces 

inzichtelijk te maken én samenwerking. Samenwerking tussen afdelingen is essentieel om te 

voorkomen dat eigen procedures gebruikt worden, efficiënter te werken en de nieuwe 

tijdslijnen te halen.  

 

 
 

Uitgebreide samenvatting 

De VGO / ECTR 

De nieuwe European Clinical Trial Regulation (ECTR) bepaalt dat geneesmiddelenstudies 

vanaf 31 januari 2022 op centraal niveau in Europa worden beoordeeld in de CTIS portal van 

de EMA. Een deel van het Europees dossier wordt centraal per land beoordeeld, waarvoor 

de deelnemende centra al voorafgaand aan de indiening moeten aangeven of ze als 

deelnemend centrum geschikt zijn. Daarvoor moet al in een hele vroege fase, op basis van 
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het protocol, per centrum een geschiktheidsverklaring worden afgegeven, de VGO deel A. In 

een latere fase, als er meer bekend is, bevestigt het centrum de deelname door het tekenen 

van het contract waarin de afspraken en het budget zijn vastgelegd, het CTA. Samen met de 

uiteindelijke Europese EC goedkeuring zijn de VGO deel A en de CTA de drie formele 

documenten die nodig zijn om aan de studie te beginnen. 

VGO deel B is een Nederlands document wat de Nederlandse ziekenhuizen zou moeten 

voorbereiden op een efficiënt proces, waarbij de Raad van Bestuur (RvB) van een ziekenhuis 

vlot de VGO deel A kan tekenen. Met de ondertekening van deel B verklaren de lokale 

hoofdonderzoeker en RvB/directie dat uit het uitvoerbaarheidsoverleg van de onderzoeker 

met de betrokken afdelingen is gebleken dat deze, gezien de verrichtingen, planning en het 

voorlopige budget, aan het onderzoek kunnen meewerken. De uitkomsten van dit overleg 

zijn op basis van door de afdelingen ingevulde bijlagen vastgelegd conform deel B. Het 

ingevulde en ondertekende deel B is de informatiebron voor de RvB/directie om deel A te 

kunnen ondertekenen. 

Bij de VGO deel B loopt het vaak mis. Wie vult wat in? Hoeveel detail is nodig om deze in te 

vullen? Wie is verantwoordelijk? In de praktijk blijkt dat veel ziekenhuizen worstelen met dit 

document. Hierdoor kost het ook veel tijd om dit document te finaliseren wat uiteindelijk 

dus ook voor vertraging zorgt in de tekening van VGO deel A. Door de strenge tijdslijnen 

binnen de ECTR lopen centra hierdoor de kans de boot te missen. 

Voor Nederland als researchland is de invoering van de ECTR een kans om de soms trage 

opstart van klinische studies te versnellen en binnen Europa te blijven meedoen aan studies 

met een korte recruitmenttijd. Gelijke recruitmenttijd voor alle landen zorgt er ook voor dat 

alle ziekenhuizen dezelfde tijd krijgen om patiënten te rekruteren en includeren. 

Uitdagingen  

De snelle toename van het aantal klinische studies en een grotere complexiteit en regeldruk 

zorgen voor nieuwe uitdagingen. 

Twee ontwikkelingen dragen bij aan de snelle toename van klinische studies: de ontrafeling 

van het DNA én wetenschappelijke doorbraken zoals immunotherapie bij kanker. Het aantal 

gepersonaliseerde behandelopties is enorm gestegen sinds de ontrafeling van het DNA. Bij 

de behandeling van longkanker bijvoorbeeld waren er in 2019 al meer dan 30 sub-indicaties, 

terwijl er in het jaar 2000 alleen een verdeling bestond in kleincellig longcarcinoom en niet-

kleincellig longcarcinoom. Uit al deze verschillende targets komen studies voort. Daarnaast is 

de regeldruk rondom klinische studies gegroeid, doordat steeds meer partijen betrokken 

zijn.  

De ervaren problemen bij de implementatie van de VGO 

De sprekers en deelnemers aan deze sessie werken zowel in de farmaceutische industrie als 

in ziekenhuizen, bijvoorbeeld als CRA, Clinical Project Manager, apotheker of 
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researchverpleegkundige. Sinds de invoering eind vorig jaar ervaren zij de volgende 

problemen: 

• Niet elk ziekenhuis heeft de VGO en de tijdslijnen van de ECTR al geïmplementeerd in 

de eigen organisatie. Soms zijn er nog eigen tijdslijnen en procedures. 

• Soms is het onduidelijk wie de leiding neemt: de industrie, de researchcoördinator of 

de afdelingen in de ziekenhuizen?  

• Er is tijdsdruk: de ECTR tijdslijnen voor de start van een onderzoek zijn korter dan 

eerst én bindend: wanneer op dag 0 het VGO deel A niet getekend is, kan het 

onderzoek niet ingediend worden. Dit geeft minimaal 114 dagen vertraging.  

• De VGO wordt soms onvolledig of rommelig ingevuld en niet alle documenten zijn 

bijgevoegd. 

• Het kan gebeuren dat één afdeling traag is en dat vertraagt het hele proces. 

• Eerst wordt deel A ingevuld, daarna gaat men pas denken over deel B. 

• Er ontbreken nog documenten of een volledige manual en toch moet er al 

ondertekend worden. 

• Er mist een overzicht van welke afdelingen of onderzoeksinstellingen al goedkeuring 

gaven.  

• Er is meer personeel nodig om de implementatie goed te doen. 

Mogelijke oplossingen: 

Aan het einde van de break-out sessie worden mogelijke oplossingen voor de benoemde 

problemen besproken, zoals: 

• Samenwerken is essentieel: tussen ziekenhuizen onderling om kennis te delen, 

tussen afdelingen binnen één ziekenhuis, en tussen ziekenhuis en sponsor zodat deel 

B alle informatie bevat dat het ziekenhuis nodig heeft.   

• Werken met standaardbudgetten, zodat verschillen tussen ziekenhuizen verdwijnen. 

• Iedereen werkt met dezelfde templates voor het informed consent en de Clinical Trial 

Agreement. 

• Training geven over de VGO. Er is bijvoorbeeld uitleg nodig dat het tekenen van deel 

A een intentieverklaring is. Ook na ondertekening zijn aanpassingen of 

budgetonderhandelingen nog mogelijk.  

• Platformtechnologie gebruiken om het goedkeuringsproces te automatiseren. Dit 

maakt ook snel inzichtelijk waar tijd verloren gaat.  

• Afspreken met de RvB en juristen welke documenten en tijdsduur zij nodig hebben 

om te ondertekenen. 

Hiermee zorgen we voor een goede implementatie van de VGO en ECTR en zetten we 

Nederland als researchland nog beter op de kaart. 

Met vragen over deze break-out sessie kunt u mailen naar Jurjen.Zandstra@iclusion.com of Ilona van Rooij 

ivrooij@viecuri.nl 

mailto:Jurjen.Zandstra@iclusion.com
mailto:ivrooij@viecuri.nl
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Inhoudelijke samenvatting break-out sessie Blockchain 

Titel break-out sessie: 

Blockchain in klinisch onderzoek – een perspectief 

Spreker: 

Arno Bisschop, MD, PhD, MSc, Chief Medical Officer bij Triall 

Korte samenvatting break-out sessie 

Dr. Arno Bisschop besprak in een interactieve sessie welke problemen kunnen ontstaan als 

veel professionals in verschillende systemen op meerdere locaties samen een klinische 

studie uitvoeren. Het risico op incomplete en inaccurate data wordt bijvoorbeeld groter. 

Blockchaintechnologie biedt een innovatieve manier om systemen en data met elkaar te 

verbinden. Het helpt bij het bevorderen van ‘inpection-readiness’ omdat data up-to-date en 

onveranderbaar blijven en voorkomt zo ook fraude. De technologie kan daarnaast gebruikt 

worden bij belangrijke authenticatie- en autorisatieprocessen.  

 

Uitgebreide samenvatting break-out sessie 

Klinisch onderzoek: een samenwerking van verschillende professionals en systemen 

Bij klinisch onderzoek werken veel professionals samen, vaak op meerdere locaties en in 

verschillende elektronische systemen. Dit creëert het risico om het overzicht te verliezen en 

maakt het moeilijk om data compleet en accuraat te houden. Blockchaintechnologie is 

hiervoor een mogelijke oplossing. 

Wat is blockchaintechnologie? 

Een blockchain is een gedistribueerd netwerk van computerservers. Eénzelfde database 

wordt opgeslagen op meerdere servers. Als data worden aangepast op één server, staan de 

oorspronkelijke data nog steeds onveranderd op alle andere servers, hetgeen bijdraagt aan 

de veiligheid. Verschillende elektronische systemen kunnen hun data uitwisselen en 

koppelen. Dit voorkomt fragmentatie van data en verlies van overzicht.  
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Uitdagingen bij klinisch onderzoek 

In de zorg ligt een scala aan uitdagingen op vlakken als betaalbaarheid, wachtlijsten, 

solidariteit met de patiënt, privacy en informatieoverdracht.  

Specifiek binnen klinisch onderzoek liggen er uitdagingen als: 

• Gebrek aan operationeel overzicht vanwege de fragmentatie van data en 

documenten in verschillende systemen op meerdere locaties. 

• Het up-to-date houden van documenten en data is in het algemeen erg tijdrovend. 

• Dure hersteloperaties of herhalingen van al verricht onderzoek zijn nodig als data  

incompleet of inadequaat blijken. 

• Professionals ondervinden problemen met het veilig delen van data en documenten. 

Als gevolg van deze uitdagingen duren klinische studies langer dan nodig, wat voor patiënten 

kan betekenen dat een nieuwe behandeloptie later beschikbaar is. Snelle innovaties zijn 

nodig om een toekomstbestendig en gezond klinisch klimaat te ontwikkelen. Blockchain als 

overkoepelende technologie kan hieraan bijdragen. 

Mogelijkheden van blockchaintechnologie 

De mogelijkheden van de blockchaintechnologie liggen onder meer bij: 

• Het bevorderen van ‘inspection-readiness’ omdat data up-to-date en onveranderbaar 

blijven. 

• Het bevorderen van de vindbaarheid, toegang tot en uitwisseling van data. 

• Een veilige authenticatie van patiënten, bijvoorbeeld per smartphone. 

• Een veilige autorisatie-procedure, onder meer voor digitale handtekeningen. 

• Gepersonaliseerde zorg, omdat blockchain de groei van decentrale netwerken 

stimuleert, waarbij individuele patiënten nauwer betrokken kunnen worden. 

 

Als innovatieve en opkomende technologie is blockchain nog vol in ontwikkeling. 

Industriewijde adoptie van deze technologie vergt daarom educatie van stakeholders en het 

samen testen en valideren van ontwikkelde toepassingen. Een nauwe samenwerking tussen 

alle betrokkenen is hierbij essentieel. 

Met vragen over deze break-out sessie kunt u mailen naar arno.bisschop@triall.io 

 

 

 

 

 

 


