
Totstandkoming en proclaimer

Deze diaset is tot stand gekomen vanuit samenwerking tussen WCN en DORP in het kader van de voorbereidingen 
en implementatie van de procedure Lokale Haalbaarheid en gebruik VGO.

WCN en DORP ondersteunen onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van multicenter klinisch onderzoek.

Proclaimer:

De informatie in deze diaset is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines en samengebracht en 
ter beschikking gesteld vanuit DORP en WCN. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening 
gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of 
organisaties die bijdragen aan DORP en WCN. We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Komt u desondanks toch iets 
tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.



Voorbereiding implementatie ECTR 

Verklaring Geschiktheid 

Onderzoeksinstelling (VGO) 

Voor al het WMO-plichtige onderzoek

Pilot 1 december 2020 – 1 juni 2021

Versie april 2021 – WCN en DORP



Na lang wachten nu in zicht!

De Europese wet voor 

geneesmiddelenonderzoek –

de European Clinical Trial 

Regulation (ECTR)

…met medisch ethische toetsing in Europees verband



Doel ECTR

» Harmonisatie goedkeuringsproces EU-landen

→ Kans om Nederlands haalbaarheidsproces te versnellen

» Indieningsportal CTIS tevens database voor 

onderzoeksgegevens



» Indieningsdatum CTIS-portal centraal bepaald door 

sponsor/ opdrachtgever

» Site moet op zeer korte termijn geschiktheid aantonen

 Geschiktheid Instituut

 Geschiktheid Onderzoeker

Te laat? Dan valt Nederland (of de site) af!

Opzet ECTR
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=

START



Europees indieningsdossier

Deel I centraal voor alle EU-landen

❑ Eudra-CT formulier

❑ Finale versie onderzoeksprotocol

❑ Overzicht deelnemende EU-landen

❑ Investigator’s Brochure (IB)

❑ IMPC of SPC en IP vergunningen

❑ Etikettering IP

Deel II nationaal per EU-land

❑ PIF en toestemmingsformulier

❑ Wervingsprocedure

❑ Vergoedingen proefpersoon en 

onderzoeker

❑ Geschiktheid instituut en onderzoeker

❑ Verklaring sponsor verwerking volgens 

AVG

❑ Verzekeringen

❑ Afname, opslag en nader gebruik 

lichaamsmateriaal



Geschiktheid…

…instituut → Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling 

…onderzoeker → Curriculum Vitae



Verklaring Geschiktheid 

Onderzoeksinstelling (VGO) vervangt de 

traditionele Onderzoeksverklaring



Doel VGO

Sneller van:

Finaal onderzoeksprotocol



First patient in



Betere zorg en gezondheid



Doelstelling VGO 

✓ Siteselectie bevestigd

✓ Finaal onderzoeksprotocol beschikbaar

✓ Concept CTA met opschortende voorwaarden

✓ Afspraken: WIE doet WAT, WANNEER

en voor welke PRIJS



Hoe werkt het?



VGO Deel A 

» Verklaring RvB dat onderzoeksinstelling geschikt is om het 

beoogde onderzoek uit te voeren

» Door RvB ondertekend Deel A is onderdeel van indieningsdossier

VGO Deel B

» Sponsor vult per site in wat door ZH afdelingen moet gebeuren

» Onderzoeker maakt werk- en prijs afspraken met afdelingen

» RvB tekent deel A op basis van ingevuld Deel B 

(verantwoordelijkheid ZH is geborgd in VGO Deel B – RvB mag niet nog meer vragen) 



Sponsor vult VGO deels in met:

✓Algemene gegevens over onderzoek 

✓Gevraagde verrichtingen o.b.v. onderzoeksprotocol

✓ Site specifiek bijlagen voor ZH-afdelingen, wat wordt verwacht

Pagina of verrichting niet van toepassing? Verwijderen!

Daarna VGO met onderzoeksprotocol 

naar Onderzoeker → stap 2

Stap 1: na siteselectie door sponsor
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Onderzoeker maakt o.b.v. Deel B werk- en 

prijsafspraken met betrokken ZH afdelingen

Geen onderdeel van de VGO is eigen beheer: 

Vrijgevestigde onderzoeker is verantwoordelijk 

voor eigen personeel en/ of diensten

Stap 2: geschiktheidsprocedure instituut

X

– Binnen 2 weken lokale afspraken & voorlopig akkoord (VGO)



Stap 2: geschiktheidsprocedure instituut

Onderzoeker maakt VGO compleet met:

✓Ontbrekende gegevens onderzoekscentrum

✓Gemaakte afspraken* ZH-afdelingen

→ Niet van toepassing voor personeel/ diensten in eigen beheer 
vrijgevestigde onderzoeker – pagina(‘s) verwijderen

*Afspraken maken o.b.v. VGO en onderzoeksprotocol



Zonder budget of manuals?? Ja! Want…

…alle nu benodigde informatie staat in het onderzoeksprotocol

…het gaat om offertes en niet om het totaal budget

…standaard afspraken met o.a. lab en apotheek 

faciliteren snelle accordering offerte(s)

…als later protocol of manuals worden aangepast 

kunnen gemaakte afspraken hierop worden aangepast



Stap 2: geschiktheidsprocedure instituut

Onderzoeker maakt VGO compleet met:

✓Ontbrekende gegevens onderzoekscentrum

✓Gemaakte afspraken* ZH-afdelingen

→Niet van toepassing voor personeel/ diensten in eigen beheer 
vrijgevestigde onderzoeker – pagina(‘s) verwijderen

✓Ondertekenen Deel B

✓ RvB ondertekent Deel A

Daarna VGO Deel A → Sponsor 

voor Europese indiening!



Stap 2: geschiktheidsprocedure instituut

ingevuld en getekend deel B → getekend deel A → indiening in CTIS: toetsing → deelname aan trial



Stap 3: centrale beoordelingsperiode

Beoordeling Europees indieningsdossier deel I en 2 

(VGO is onderdeel van deel 2)

Finale budgetten uit onderhandeld

Ondertekening contract

Stap 4: first patient in

Site-activatie en first patient in 



Kort gezegd:

Ondertekenen VGO → instituut KAN het doen

Ondertekenen CTA → instituut GAAT het doen

Goedkeuring EC → studie MAG van start





Grijp mogelijkheid om met VGO op te starten aan, want…

…kans om ervaring op te doen met gebruik VGO – zijn we er klaar voor?

…gebruik VGO is verplicht vanaf 01 juni 2021

…optimaal voorbereid op implementatie ECTR januari 2022

…voortzetting klinisch onderzoek in NL en uw ziekenhuis



Centra zijn gericht op patiëntenbelang

Innovatie sneller naar patiënt en Nederland 

op de kaart als onderzoeksland 



Stimuleren gebruik van VGO, maar nog niet mogelijk bij alle centra…

…er is dus nog een hoop werk aan de winkel!

Training: ECTR en straks ook e-module Lokale Haalbaarheid

https://gcpcentral.com/nl/product-tag/ectr-nl/

Meer info: website DCRF onder ECTR/lokale haalbaarheid

website WCN  https://wcn.life/download/ectr-campagne 

website DORP https://www.researchplatform-

dorp.nl/ectr-informatie/

https://gcpcentral.com/nl/product-tag/ectr-nl/
https://wcn.life/download/ectr-campagne
https://www.researchplatform-/


Wanneer gaat u de uitdaging aan?

Ondersteuning nodig: 

DORP voor oncologische trials: info@researchplatform-dorp.nl

WCN-leden: secretariaat@wcn.life

Vragen over:

DCRF secretariaat@dcrfonline.nl ofwel via DORP / WCN

Oproep: 

Heeft u vanuit uw ervaring met de VGO tips voor andere onderzoekers, 

dan horen wij die graag! 

mailto:info@researchplatform-dorp.nl
mailto:secretariaat@wcn.life
mailto:secretariaat@dcrfonline.nl

