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Logistieke en organisatorische zaken

>60 deelnemers

Microfoons staan uit tijdens het plenaire deel

Gebruik de chat als er vragen zijn
• Vragen behandelen we op bepaalde momenten tijdens de presentatie

Plenaire presentaties worden opgenomen zodat deze later terug te beluisteren zijn

Fijn als we de break-out sessies ook kunnen opnemen.
• Geef aan begin van de break-out sessie aan of je hier bezwaar tegen hebt.

Ondersteuning tijdens de middag

DORP
• Jacolien Coes – presentatie DORP
• Evelijn Zeijdner – chat
• Wendy Dontje – chat
• Estelle Terranea – algemene ondersteuning

Monitoring expert team
• Petra Westveer
• Else Meijer
• Elise van Pinxten
• Wilma Keller
• Tijs Volker
• Aletta Lems



Ons doel voor vandaag

Wat is DORP
• wat doen we, waarom, voor wie

Bekend met de activiteiten van het DORP monitoring expert team

Kennis over Risk based Quality Management (RBQM)/Risk based Monitoring (RBM)

• Kennis delen
• Informatie verzamelen
• Ideeën opdoen

Input voor best practices document (DORP)



Agenda

Introductie DORP

Monitoring Expert team
• Monitoring Toolkit

Risk based Quality Management (deel 1)

Pauze (15 min)

Risk based Quality Management (deel 2)
• Break-out sessies
• Terugkoppeling (5 min per groep)

Afronding

Break-out sessies:
Discussie en oefenen (‘nep’ protocol & 
opdracht)
• Risk assessment 
• Critical Data & Critical Processes
• Onsite – Remote – Central Monitoring
• Risico indicatoren (site niveau)

Na de pauze komen we plenair terug, 
waarna iedereen in een break-out 
sessie geplaatst wordt



Wie zijn er aanwezig?

Rollen/Functies Aantal
Monitor/CRA 25
Studiecoördinator 14
Hoofd/teamleider 7
Centraal Datamanager 5
Project manager 6
Process 
Improvement/Kwaliteit 2
Consultant/adviseur 2
Medewerker klinisch 
onderzoek 2
Research verpleegkundige 2
Statistiek 1
Eindtotaal 67

Aantal

Ziekenhuis (trialcenters) 38

CRO/Service verlener 17

Netwerk/platform 10

Onderzoeksinstituut 2

Eindtotaal 67



Nationaal platform voor klinisch oncologisch 
multicenter "investigator initiated" onderzoek

Jacolien Coes
Directeur DORP

26 November 2020



Missie & Visie

Meer trials 
van betere kwaliteit

die tijdig zijn afgerond
voor meer patiënten



DORP – consortium partners

Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)

Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)

Datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

KWF Kankerbestrijding heeft DORP hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld

https://dccg.nl/
https://www.boogstudycenter.nl/
http://www.hovon.nl/
https://www.avl.nl/
http://www.iknl.nl/
http://www.kwf.nl/


Team 

Directeur Jacolien Coes

projectcoördinatoren
• Projectmanagement Evelijn Zeijdner
• Monitoring Francisca Samson-Graveland
• Statistiek Rob Kessels
• Patiëntenparticipatie Elise van Leeuwen-Stok

projectmanager Wendy Dontje

projectassistent Estelle Terranea-Overgaauw

Project 
management

Monitoring 
& kwaliteit

Statistiek Patiënten 
participatie

DORP

Het DORP kern Team

Afhankelijk van vraagstuk teamleden vanuit verschillende organisaties



Governance

 Stuurgroep

Beoordeelt alle ingediende projecten versus afgesproken KPIs en milestones
Helpt verbinden en identificeert benodigde ondersteuning in het veld

 Twee Advisory boards

Strategic - adviseert over visie, strategie en sustainability en positionering DORP
Scientific - adviseert over geschiktheid van aanvragen, beoordeelt of voldaan wordt 
aan minimum criteria voor selectie van studies



DORP werkwijze

Gekoppeld aan Oncologische onderzoeksgroep

Gekoppeld aan overstijgend thema
• Studie design nieuwe studie designs, cohort studies, TwiCs, etc

• Studie tijdslijnen site readiness, feasibility mbv NKR gegevens, verwijzing van patiënten, etc

• Studie financiering efficiëntie en effectiviteit (e.g. monitoring), subsidie mogelijkheden, etc

• Kwaliteit templates, standaardisatie, risk based quality management en monitoring, etc

• Professionalisering onderzoeksgroepen organisatie structuren, educational services, network van experts, etc

Randvoorwaarden voor ondersteuningsvraag



Projecten

 Clinical Trial Roadmap

 TwiCs webinar

 Tips voor verbeteren patiënteninclusie

 Document rondom inspecties

 Toolbox voor tumorspecifieke cohorten

 Aanbevelingen rondom PIF in eenvoudige taal

 Monitoring tools en best practices

 Inzicht in knelpunten rondom financiering van studies

Voorbeelden van projecten:



Clinical Trial Roadmap
https://www.researchplatform-dorp.nl/clinical-trial-roadmap/

 Beschikbaar via de DORP website



Webinar – Trials within Cohorts (TwiCs) design

 Opbouwen van een netwerk statistiek
 Ervaringen delen en leren van elkaar
 Nieuwe methodologieën ontwikkelen



Inspectie 

 Voorleggen IGJ

Achtergrond

Volgende stappen

 Aanvraag vanuit DCCG

 Studie van DCCG kreeg inspectie van IGJ

 Delen van ervaringen met andere
onderzoeksgroepen



PIF toegankelijker maken

Patiënt Information Form (PIF)



DORP als verbinder

DORP ondersteunt onderzoekers (gebied: oncologie)

 Verwachtingen onderzoekers managen op het gebied van monitoring

 Introduceren en faciliteren van Risk based Quality Management (and RBM) – tijdens opstart fase

 Tijdens de voorbereidingsfase van studies, via 
• Subsidie aanvragen KWF, ZonMw
• Roadmap doorlopen

• Vroeg betrekken data-/trialcenter inclusief statisticus bij studie voorbereidingen

DORP werkt daarvoor graag samen met datacentra

 Betrokkenheid van patiënten 

 Onderzoeksgroepen en KPO’s (Kanker Patiënten Organisaties)

DORP werkt samen met NFK

DORP betrokken bij DCRF 
 Platform Onderzoekersnetwerken 

 Position paper voor IGJ/EMA ter goedkeuring remote SDV/SDR (onder bepaalde condities)

 Introduceren en faciliteren van Risk based Quality Management (and RBM) – tijdens opstart fase



DORP  voor onderzoekers

 Verder uitbouwen, onderhouden van datgene wat we hebben ontwikkeld en daarmee blijven aanvullen in lijn met 
nieuwe ontwikkelingen. 

 De veranderende wet –en regelgeving toegankelijk en begrijpbaar maken
• ECTR

 Samenwerken met nationale initiatieven om samen (IIT) te verbeteren (niet altijd oncologisch specifiek)
• NFK betrokkenheid van patiënten bij onderzoek
• Kwaliteitsnorm zorgevaluaties (Programma ZE&GG)
• Programma regeldruk (VWS)

 Meedenken met onderzoekers:
• Methologie (steeds kleinere studiepopulatie)
• Internationale samenwerking
• Beschikbare diagnostiek (WGS, molecualire diagnostiek enz. )
• Andere ondersteunende initiatieven (Health-RI; registry-in-a-box enz.)



DORP werkt door

Signaleren
Ervaringen inbrengen 
Meewerken aan oplossingen 
Implementeren



Monitoring Expert Team



Monitoring Expert Team 

Expert team leden
Wat doen we
Monitoring toolkit
Plannen voor komend jaar



Monitoring expert team

Het team

Wilma Keller HOVON

Else Meijer NKI-AvL

Tijs Volker BOOG

Petra Westveer IKNL

Elise van Pinxten RadboudUMC

Ilse Oosterom / Aletta Lems ErasmusMC

Francisca Samson DORP (Lead)

Landelijk 
Datacenter 

overleg



Wat doen we?

Bespreken van:

best practices, nieuwe ontwikkelingen

ontwikkelen van tools/hulpmiddelen 

overleg 3 à 4 x per jaar

Doel:

(Nog) meer uniformiteit tussen data-/trialcenters

Duidelijkere verwachtingen en meer begrip t.a.v. monitoring bij onderzoeker



Monitoring toolkit & status

Tools Status
Monitoring Plan Handleiding, tips Finale versie beschikbaar

Site Initiation Visit report Template (Word) met instructies Finale versie beschikbaar

Site Close-out Visit report Template (Word) met instructies Verwacht voor eind 2020

Investigator Site File tracking sheet Template (Excel) met instructies Finale versie beschikbaar

Remote monitoring Handleiding, tips In ontwikkeling: eerste versie verwacht 
begin 2021

Protocol Deviations Handleiding, tips, template voor 
verzamelen PDs

2021

Monitoring Visit Reports Nog bespreken, afhankelijk van 
behoefte

2021

Instructies voor aanvraag monitoring Handleiding, tips 2021

Binnenkort nieuwsbericht: eerste tools beschikbaar en opvraagbaar.  



Monitoring Toolkit  - examples



Plannen voor komend jaar

Finaliseren monitoring toolkit
• Remote monitoring
• Protocol deviaties 
• Monitoring visite rapporten 
• Instructies mbt aanvraag monitoring voor onderzoeker

Tips rondom Risk based Quality Management / Risk based Monitoring



Risk based Monitoring (RBM)
als onderdeel van

Risk based Quality Management (RBQM)
in onderzoeker-geïnitieerd onderzoek



Relevante regelgeving

ICH GCP E8
• Quality by design
• Critical to Quality

ICH GCP E6 (R2)
• Nieuwe versie na 20 jaar (1995 – 2016)
• Veranderde wereld van klinisch onderzoek (papier  electronisch)

NFU
• Richtlijn opgesteld voor klinisch onderzoek in academische centra

• minimale eisen voor mensgebonden onderzoek
• gericht op onderzoeker geïnitieerd WMO plichtig onderzoek
• in de Nederlandse UMC’s
• RvB is verrichter / opdrachtgever



Landschap van klinische studies verandert

Studies zijn complexer, groter, meer bronnen
Er zijn meer operationele uitdagingen in studies

Proactief kwaliteit inbouwen

Reactief problemen oplossen 

Richten op efficiëntere en effectievere manier van monitoring
Gebruik maken van nieuwe mogelijkheden (systemen en technologieën)
 Gegevens zijn eerder elektronisch beschikbaar
 Systemen hebben meer functionaliteiten



Risk based Quality Management (RBQM) vs
Risk based Monitoring (RBM)

• Contrôle mechanisme, manier om RBQM 
te bewerkstelligen. 

• Monitoring = alle vormen van 
monitoring/oversight binnen een studie
site monitoring
data management review
medical review
safety monitoring

• Monitoring inrichten op de belangrijkste 
elementen van een studie

• Aanpak op maat om risico te 
verminderen

• Elke studie is anders, dus andere risico’s

How: Risk based MonitoringDoel: Risk based Quality Management

• Quality by design

• Critical to Quality

• Risico’s identificeren en beperken (vooraf 
acties bedenken)

• Evalueren en actie tijdens studie

Do

CheckAct

Plan



De elementen van Risk based Quality Management

• Quality by Design
• Kwaliteit inbouwen
• Goed studie design, maak gebruik van de expertise van 

anderen (statisticus, data expert)
• Risico assessment

• Potentiële risico’s identificeren die veiligheid van patiënten, 
kwaliteit van studie data en compliance met wet- en 
regelgeving kunnen beïnvloeden

• Critical data en critical processes
• Data: Die gegevens die belangrijk zijn voor de 

betrouwbaarheid van de studieresultaten (uitkomst van het 
onderzoek)

• Processes: Die processen die essentieel zijn voor veiligheid 
patiënt, kwaliteit van de data en compliance met 
GCP/regelgeving

• Risk Indicatoren en grenzen
• Metrics/statistieken gebruiken om geïdentificeerde risico’s 

te monitoren 



The stappen in het RBM Process

Bepaal risico
niveau

Identificeer
essentiele
elementen

Bepaal
monitoring 
activiteiten

Program
Protocol
Site

Critical Data
Critical Processes
Risk Indicators
Thresholds

Wie, wat, wanneer, hoe?
Monitoring Plan, Data 
Management Plan, Safety 
Plan, etc.



(1) Risico Assessment

Risico is de combinatie van:
• de kans dat iets fout gaat (probability)
• de ernst van de schade (impact)
• hoe lastig is het om het te ontdekken (detectability)

Vier belangrijke vragen:

1. Wat kan er fout gaan?

2. Wat is de kans dat het fout gaat?

3. Wat zijn de gevolgen?

4. Hoe kun je het voorkòmen / erop 
voorbereiden?



(1) Risico Assessment tool

4 categorieën
- Study population
- Complexity
- Study medication/ 

treatment/therapy
- Data collection en 

systems used

Risico scores
1. Low
2. Medium
3. High

Totale score: 1 - 27

1 1 1 1

273 3 3

Neem 
ervaringen uit 
eerdere studies 
mee. 



Hoog risico

(1) Risk Assessment

medium 
risico Laag risico

Impact

Kans

Lastig te checken/ 
controleren

3

2

1



(2) Critical Data / Critical Processes

Critical Data Critical Processes

Gegevens die essentieel zijn voor 
beantwoorden vraagstelling 
onderzoek

• Endpoints: primary & secondary
• Belangrijk voor veiligheid 

patiënt(en)
• Andere?

Processen die veiligheid en kwaliteit 
onderbouwen

• Data kwaliteit
• Veiligheid van patiënt(en)
• Ethische en GCP compliance

 Onderdeel van risico assessment

 Wat is belangrijk, wat heb je nodig om je onderzoeksvraagstelling te beantwoorden?

Voorbeelden:
• Gegevens gerelateerd aan 

in/exclusie criteria
• Tumorspecifieke

metingen/beoordeling
• Datum tumor meting
• Datum van overlijden

Voorbeelden:
• Informed consent proces 

(formulieren aanwezig, op tijd 
getekend) 

• Proces rondom het verzamelen van 
scans voor tumor metingen

• Versturen van scans, verzamelen 
van beoordelingen door 
onafhankelijke review commissie

• Opvolgen patiënt (survival periode)

Primary endpoint:

• Progressie vrije periode 
gebaseerd op RECIST 1.1  
criteria, beoordeeld door een 
onafhankelijke review 
commissie (radiologie experts)

Secondary endpoint
• Survival periode

Substudie (later gestart)
bloedsample afnemen om 
circulerend tumor DNA (ctDNA) op 
te sporen

Voorbeeld studie



(3) Onsite – remote – central monitoring

On-site Monitoring Off-site/remote Monitoring Central Monitoring
• Gericht op voor studie essentiële 

data
• eligibility criteria
• primary / secondary efficacy

and safety endpoints
• spotchecks op andere data

• Management van risico’s/problemen 
geïdentificeerd door remote of 
central monitoring

• Controleren van belangrijke 
processen;

• drug accountability,
• apparatuur/faciliteiten
• ISF op essentiële documenten

• Contact met site 

• Telefonisch contact met site om 
• opvolgen van nog openstaande 

issues (stand van zaken) 
• nieuwe - door centraal 

monitoring - geïdentificeerde 
issues te bespreken

• beantwoorden van eventuele 
vragen

• Overzichten bekijken  snel inzicht 
in mogelijke problemen:

• Problemen met verzamelen
• Missende primary en 

belangrijke secondary endpoint
data

• AE/SAE trends (verschillen 
tussen sites, per type (S)AE))

• Opvolgen van protocol 
tijdslijnen/bezoekschema

• Tracking site performance metrics
(risico indicatoren)

Monitor/CRA Monitor/CRA Centraal datamanager 
Monitor / CRA 

M
onitoring Plan

Monitoring op afstand



(3) Monitoring proces

On/off-site monitoringVoorbereiding

Centralized Monitoring

Evaluatie Adaptive of Triggered monitoring
On 
site

On 
site

On 
site

On 
site

Off 
site

Off 
site

Off 
site

Off 
site

Study team (ST) 
Mogelijke acties ST
• Monitor bepreekt met 

site
• Aanvullende 

instructies/training 
site staff

• Toevoegen / 
aanpassen check

• Geen actie, aankijken



(4) Risico indicatoren

Stuurfactoren/metrics - hulpmiddel bij monitoring 

Off-site bekeken gedurende studie

Geeft focus/richting; waar gaat iets mis, waar is extra aandacht nodig

Actie via off-site of onsite monitoring bezoek

Hulpmiddel bij monitoren van:

• Data kwaliteit

• Tijdslijnen 

• Veiligheid

Gebied Risico indicator / site
Veiligheid • Uitschieters/trends in aantal (serious) 

adverse events per visite

Recruitment/
retention

• Aantal screen failures
• Aantal vroegtijdig stoppende patënten

Tijdslijnen • Tijd tussen bezoek patiënt en data entry

Kwaliteit (algemeen) • Aantal (major) deviaties per patiënt
• Aantal ISF related issues identified by

monitors

Kwaliteit (data) • Missende endpoint data/patiënt
• Aantal queries/subject 



Overzicht risico indicatoren (voorbeeld)

Site 
nr

N pts
entered

N 
visits

Screen failures Safety Discontinuations Compliance
H/M/L

N % screen 
fail. (vs pts
entered)

N 
SAEs

SAEs/pt
visit

N % discont (vs
randomized)

N major 
PDs

(major PDs/
pt visit)

1 5 17 1 0,06 8 0,47 2 0,40 1 0,06

2 8 43 10 0,23 14 0,33 5 0,63 8 0,19

3 3 10 0 0,00 2 0,20 0 0,00 2 0,20

4 6 26 1 0,04 8 0,31 2 0,33 1 0,04

5 0 0 5 - 0 - 0 - 0 -

6 12 52 3 0,06 9 0,17 2 0,17 4 0,08

7 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -



Overzicht risico indicatoren (voorbeeld)

Site 
nr

N pts
entered

N 
visits

Screen failures Safety Discontinuations Compliance
H/M/L

N % screen 
fail. (vs pts
entered)

N 
SAEs

SAEs/pt
visit

N % discon. (vs
randomised)

N major 
PDs

(major PDs/
pt visit)

1 5 17 1 0,06 8 0,47 2 0,40 1 0,06

2 8 43 10 0,23 14 0,33 5 0,63 8 0,19

3 3 10 0 0,00 2 0,20 0 0,00 2 0,20

4 6 26 1 0,04 8 0,31 2 0,33 1 0,04

5 0 0 5 - 0 - 0 - 0 -

6 12 52 3 0,06 9 0,17 2 0,17 4 0,08

7 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Bedenk grenzen

Groen = binnen de 
marges, geen 
probleem

Geel/oranje = valt 
buit de marge, 
behoeft aandacht

Rood = sterk 
afwijkend, uitzoeken 
wat er aan de hand is



Risk based Quality Management / Risk based Monitoring

Onsite

CentraalRemote

Risk 
assessment

Critical 
data/processen

Input (wat is belangrijk?)

Risico Indicatoren

Input (wat kan 
ik meetbaar 
maken? )

Input (wat check ik op 
welke manier?)



Break-out sessies

Sessie

Risk Assessment Else Meijer, NKI-AVL

Critical data & Critical processes Elise van Pinxten, RadboudUMC

Onsite – remote – central monitoring Wilma Keller, HOVON

Risk indicators (site assessment) Petra Westveer, IKNL



Wat gaan jullie doen?

Iedereen heeft een mail met document  (opdracht) ontvangen

Document wordt tijdens de discussie getoond en met elkaar besproken en ingevuld

Doel is een eerste kennismaking, oefenen
• er is geen goed of fout
• hoeft niet compleet te zijn
• nadenken hoe tool toepasbaar kan zijn in praktijk

Zet je microfoon aan !

Bezwaar tegen opname? Geef het aan het begin van de sessie aan. 



Pauze



Break-out sessies

Sessie

Risk Assessment Else Meijer, NKI-AVL

Critical data & Critical processes Elise van Pinxten, RadboudUMC

Onsite – remote – central monitoring Wilma Keller, HOVON

Risk indicators (site assessment) Petra Westveer, IKNL

We horen straks graag 
terug:
• Hoe ging de discussie
• Een ‘aha’ moment



Korte terugkoppeling per break-out sessies

Sessie

Risk Assessment

Critical data & Critical processes

Onsite – remote – central monitoring

Risk indicators (site assessment)

• Hoe ging de discussie
• Deel je ‘aha’ moment

Unmute when speaking



Risk based Quality Management / Risk based Monitoring

onsite

CentraalRemote

Risk 
assessment

Critical 
data/processen

Input (wat is belangrijk?)

Risico Indicatoren

Input (wat kan 
ik meetbaar 
maken? )

Input (wat check ik op 
welke manier?)



En verder ..... ?

Onderzoekers meenemen in het proces tijdens voorbereiding studie
• Risico assessment
• Critical Data & Critical processen

Project Plan 

Op zoek naar investigator initiated
oncologie studies in 
voorbereidende fase





Presentatie wordt later beschikbaar gemaakt via DORP website
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