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Huidige situatie

Monitoring: borging van de kwaliteit van de uitvoering van een trial, in alle deelnemende  
ziekenhuizen apart – volgens de wetgeving, volgens protocol, conform NFU richtlijnen

Voordelen:
• brede acceptatie want bekend systeem;
• controles in te richten op maat voor de studie;
• bij voldoende en juiste inzet, strakke regie over studie mogelijk;
• verrichter kan volledig zelf bepalen wat er gebeurt.

Nadelen:
• kostbaar;
• kost ziekenhuizen veel tijd;
• verbeteringen retrospectief, voor 1 studie en voor korte termijn;
• dubbel werk over studies heen;
• door beperkt budget & kennis vaak beperkt effectief (voordelen onvoldoende benut).



Gewenste situatie

Monitoring model dat:
• voldoet aan wet- en regelgeving

• minder kostbaar is voor verrichters

• minder werkbelasting geeft voor deelnemende ziekenhuizen

• kwaliteitsverbetering op de  lange termijn 

• gebruik maakt van innovatieve methoden: effectief en efficiënt

• breed toegankelijk is

• breed geaccepteerd wordt

• gebruik maakt van samenwerken en kennis delen (missie van DORP)



dorp monitoring model

Voorzet in dorp project plan
Monitoring richt zich (ook) op de kwaliteit van centra, en verbetering in kwaliteitsborging van alle 
oncologische trials zonder commerciële support, inclusief niet-geneesmiddelen studies met 
bijvoorbeeld radiotherapie of chirurgie als interventie.



De toekomst: dorp coöperatief monitoring model

Fase 1: ondersteuning en advies – verbeteren wat er al is

Kennis delen en ondersteuning bij complete proces monitoring per studie

Monitor adviseurs dorp

Expertise beschikbaar voorafgaand aan budget vaststelling en subsidie aanvraag

Quality by design; rekening houden vanaf begin met monitoring en kwaliteit

Optimaliseren proces en methodes studie monitoring: risico gestuurd, remote monitoring

Nauwe afstemming en samenwerking met datacentra



De toekomst: dorp coöperatief monitoring model

Fase 2: gedeelde kennisbank inrichten en opbouwen – een nieuw element toevoegen

Kennis over kwaliteit uitvoering trials op niveau afdeling: Scorelijst

Informatiebron voor risico inschatting=> dubbel werk voorkomen

Spiegelinformatie voor afdelingen=> kwaliteitsverbetering

1. Informatie uit audits door dorp

2. Informatie uit studie specifieke monitoring delen

SCORELIJST
Afdeling1

ICF = goed
SAE = matig
Compliance = slecht

Afdeling 2
ICF  = matig
SAE = slecht
Compliance = goed

Etc.



Implementatie

Projectplan gereed november 2018
• Beschrijving model
• Stappenplan
• Communicatieplan

Tussentijdse review door datacentra, stuurgroep, en …..?

Fase 1 vraagt afstemming “intern” met onderzoeksgroepen en datacentra

Fase 2 vraagt uitgebreide afstemming met brede groep
• Datacentra en onderzoeksgroepen
• IGJ
• CCMO/METC’s/wetenschapsbureau’s
• afdelingshoofden en programmamanagers UMC/STZ
• ……



Input en feedback

Alle input en feedback is van harte welkom!!!!


