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Belangrijke wijzigingen ten opzichte van v1 (20-03-2020): aanvullende toelichting op het verkrijgen van  
informed consent; link naar methodologische begeleiding bij statistische overwegingen met betrekking 
tot de COVID-19-pandemie; advies over IMP-voorraden, veiligheidsrapportage, verrichten van audits; 
tijdelijke stopzetting 

Richtlijnen voor het managen van klinische 

trials tijdens de COVID-19 (Coronavirus) 

pandemie 
 

Versie 2 (27/03/2020) 
 

 

De European Medicines Agency (EMA), de Good Clinical Practice (GCP) Inspectors Working Group, de 
Clinical Trials Facilitation and Coordination Group (CTFG, een werkgroep van de Heads of Medicines Agency 
(HMA)), de Clinical Trials Expert Group (CTEG, een werkgroep van de Europese Commissie bestaande uit de 
ethische commissies en nationale bevoegde autoriteiten) en de Europese Commissie (EC) erkennen de 
impact van COVID-19 op het gezondheidssysteem en de bredere samenleving, en het effect dat het kan 
hebben op klinische trials en deelnemers aan de trials1. Mogelijk moeten uitzonderlijke maatregelen 
worden genomen en trials worden aangepast omdat, bijvoorbeeld, deelnemers aan trials in 
zelfisolatie/quarantaine zitten, beperkt toegang hebben tot openbare ruimtes (waaronder ziekenhuizen) 
vanwege het risico op verspreiding van infecties en omdat zorgprofessionals  betrokken zijn bij kritieke 
taken. Daarom ondersteunen de EMA, EC en HMA de inspanningen van de GCP Inspectors Working Group 
bij het ontwikkelen van geharmoniseerde richtlijnen op EU/EER-niveau om de negatieve effecten van de 
COVID-19-pandemie  ten aanzien van de uitvoering van klinische trials te verminderen. 

 
De situatie evolueert en pragmatische acties kunnen noodzakelijk zijn om met de uitdagingen van het 
verrichten van onderzoek om te kunnen gaan en om de rechten, veiligheid en het welzijn van deelnemers 
te garanderen. De hieronder genoemde punten zijn bedoeld om richtlijnen te bieden aan alle partijen die in 
deze tijd zijn betrokken bij klinische trials. 

 
Vanwege de urgentie worden deze richtlijnen aangeboden zonder voorafgaand openbaar overleg. De 
sponsoren dienen er rekening mee te houden dat, vanwege de snel evoluerende situatie, verdere updates 
van deze richtlijnen mogelijk en waarschijnlijk zijn. 

 
Sponsoren en onderzoekers dienen er rekening mee te houden dat er mogelijk specifieke nationale 
wetgeving en richtlijnen van kracht kunnen zijn2 die zij moeten raadplegen en die kunnen worden 
gebruikt in aanvulling op deze richtlijnen of die, ten aanzien van bepaalde zaken, prioriteit kunnen 
hebben boven deze aanbevelingen. In dit document wordt er echter naar gestreefd de huidig geldende 
richtlijnen binnen de lidstaten op te nemen, zodat het kan dienen als een geharmoniseerde set 
aanbevelingen op EU-niveau. Bijgevolg zijn deze richtlijnen overeengekomen door de Clinical  Trials  
Expert Group (CTEG) van de Europese Commissie, ondersteund door de EMA, de Clinical Trials Facilitation 
and Coordination Group (CTFG) van de Heads of Medicines Agencies (HMA) en de GCP Inspectors 
Working Group die wordt gecoördineerd door de EMA. 

                                                           
1
 Het woord «deelnemer» wordt in deze tekst gebruikt als synoniem voor de term “proefpersoon”, gedefinieerd in Richtlijn 

2001/20/EC als “een individu dat deelneemt aan een klinische trial als een ontvanger van het onderzochte geneesmiddel of 
een controle”. 
2 Links naar nationale aanbevelingen kunt u terugvinden op de CTFG-website (https://www.hma.eu/ctfg.html) 
 

http://www.hma.eu/ctfg.html)
http://www.hma.eu/ctfg.html)
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1. Introductie 
 

Momenteel bestaan er diverse uitdagingen die resulteren in beperkingen van bezoek aan 
gezondheidsinstellingen, hogere eisen aan de gezondheidsservice en wijzigingen van de beschikbaarheid 
van trialpersoneel. Deelnemers kunnen ook verplicht worden in zelfisolatie te gaan, waardoor 
moeilijkheden ontstaan voor onderzoekers bij het handhaven van medisch toezicht. Deze uitdagingen 
kunnen invloed hebben op de uitvoering van trials, zoals het voltooien van trialbeoordelingen, afleggen van 
trialbezoeken en de verstrekking van onderzochte geneesmiddelen (Investigational Medicinal Products - 
IMP's). 

 
De impact van COVID-19 op lopende trials, op het openen van een nieuwe triallocatie in een bestaande 
trial, op lopende wervingsprocedures en voortdurende betrokkenheid van deelnemers aan de trial, of op 
het starten van nieuwe trials, moet in overweging worden genomen. Voor deze evaluatie moet rekening 
worden gehouden met nationale aanbevelingen en beperkende maatregelen, waaronder reisbeperkingen, 
beperkingen van deelnemers aan trials en trialpersoneel en de beschikbaarheid van trialpersoneel om 
bezoeken af te leggen, gegevens in te voeren in het Case Report Form (CRF), ernstige bijwerkingen te 
melden en, meer in het algemeen, het protocol te volgen. De mogelijkheid om de geschiktheid van 
deelnemers te bevestigen en om belangrijke veiligheidsbeoordelingen en een trialevaluatie uit te voeren is 
van bijzonder belang. Acties moeten proportioneel zijn en gebaseerd op overwegingen van voordeel-risico, 
op noodvoorzieningen die nationaal en lokaal worden genomen door de autoriteiten, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan de invloed op de gezondheid en veiligheid van de deelnemer aan de trial. Wanneer een 
deelnemer aan een trial niet in staat is de locatie te bezoeken, kunnen andere maatregelen noodzakelijk 
zijn, zoals thuisverpleging, indien mogelijk vanwege de noodzaak tot sociale afstand, of contact via de 
telefoon of telemedicine, om bijwerkingen te kunnen identificeren en voortdurende medische zorg en 
toezicht te kunnen garanderen. De beperkingen en risico's van dergelijke methoden en de vereisten voor 
gegevensbescherming moeten echter in acht worden genomen en deze alternatieve regelingen moeten op 
adequate wijze worden gedocumenteerd. 

 
Het International Committee of Medical Journal Editors heeft duidelijk gemaakt dat, in geval van 

noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, informatie met directe consequenties voor de 

volksgezondheid moet worden verspreid zonder bezorgd te hoeven zijn dat dit de verdere overweging 

voor publicatie in een tijdschrift zal uitsluiten.3
 

 
2. Het initiëren van nieuwe trials 

 

De haalbaarheid van het starten van een nieuwe klinische trial of het opnemen van nieuwe deelnemers in 

een lopende trial moet kritisch worden beoordeeld door de sponsoren. Aanvullende risico's voor 

deelnemers moeten worden opgenomen in de ’benefits and risk’ sectie van het protocol, samen met de 

risicobeperkende maatregelen (zie ook de "risicobeoordeling" hieronder). 
 

3. Wijzigingen in lopende trials 
 

De sponsoren dienen in hun risicobeoordeling in overweging te nemen of een van de volgende 
maatregelen toegepast dient te worden  tijdens COVID-19. De maatregelen moeten overeengekomen 
worden  met de onderzoekers en kunnen zijn: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html
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 Omschakeling van fysieke bezoeken naar een telefonisch of videoconsult, opschorting of 

volledige annulering van bezoeken om ervoor te zorgen dat alleen strikt noodzakelijke bezoeken 
worden afgelegd op de locaties; 

 

 Een tijdelijke stopzetting van de trial op een aantal of alle triallocaties; 

 
 Opschorting of vertraging van de aanwerving van nieuwe deelnemers aan trials; 

 

 Verlenging van de duur van de trial; 
 

 Opschorting van trials of activering van locaties die nog niet zijn geïnitieerd; 
 

 Sluiting van locaties. Indien het voor een locatie in zijn geheel niet haalbaar is  om de deelneming 
voort te zetten, moet de sponsor overwegen of de triallocatie moet worden gesloten en hoe dit kan 
gebeuren zonder  de patiëntveiligheid en datavaliditeit in gevaar te brengen. 

 

 Indien onvermijdelijk (het moet gerechtvaardigd worden dat dit een werkelijk uitzonderlijke 
situatie is op basis van de persoonlijke risico-batenverhouding voor de individuele deelnemer aan 
de trial), dient overdracht van deelnemers naar onderzoeklocaties buiten de risicozones of dichter 
bij huis plaats te vinden, naar locaties die al deelnemen aan de trial of naar nieuwe locaties. 
Initiëring van nieuwe triallocaties wordt over het algemeen niet verwacht in de huidige situatie, 
tenzij er geen andere oplossing bestaat voor de deelnemer aan de trial. Wanneer er een urgente 
noodzaak bestaat voor het openen van een nieuwe triallocatie voor kritieke trialbezoeken, 
bijvoorbeeld buiten het ziekenhuis, dan kan dit eerst worden geïmplementeerd als een urgente 
veiligheidsmaatregel (USM), waarna later een substantieel amendement (SA) van de aanvraag 
wordt ingediend voor de goedkeuring en initiëring van een aanvullende locatie. Deze uitzonderlijke 
situatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een deelnemer aan een trial die dringend in de trial 
moet blijven en voor wie geen andere locaties beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen is het 
belangrijk dat zowel deelnemers aan de trial als onderzoekers (zowel ontvangend als overdragend) 
overeenstemming bereiken over de overdracht en dat de ontvangende locatie toegang heeft tot de 
eerder verzamelde informatie/verzamelde gegevens over de deelnemer aan de trial en dat een 
eventuele eCRF overeenkomstig kan worden aangepast zodat de ontvangende locatie nieuwe 
gegevens kan invoeren. De impact op deelnemers aan de trial moet worden overwogen en 
regelingen moeten worden getroffen voor, bijvoorbeeld, geschikt vervoer; transport; 

 

 Het kan nodig zijn om kritieke laboratoriumtests, beeldvorming of andere diagnostische tests uit te 
voeren voor de veiligheid van de deelnemer aan de trial. Indien de deelnemer aan de trial de 
locatie niet kan bereiken teneinde deze tests te laten uitvoeren, is het toegestaan dat deze 
laboratoriumtests, beeldvorming of andere diagnostische tests worden uitgevoerd bij een 
plaatselijk laboratorium (of relevante klinische instelling voor andere tests) dat is 
geautoriseerd/gecertificeerd (zoals nationaal wettelijk verplicht) om dergelijke tests routinematig 
uit te voeren (bv. bepaling van bloedcelaantallen, test van de leverfunctie, röntgenfoto, ECG, etc.), 
indien dit kan plaatsvinden binnen de lokale beperkingen ten aanzien van het bewaren van sociale 
afstand. De locaties moeten de sponsor informeren over dergelijke gevallen. Lokale analyse kan 
worden gebruikt voor besluiten op veiligheidsgebied. Wanneer dit het eindpunt van een trial 
betreft en de monsters niet kunnen worden verzonden naar het centrale laboratorium, moet de 
analyse lokaal plaatsvinden en vervolgens worden toegelicht, beoordeeld en gerapporteerd in het 
klinische studierapport volgens ICH E3. 
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De bovenstaande wijzigingen kunnen ook worden geïnitieerd door de onderzoeklocaties die contact 
opnemen met de sponsor. Er kunnen ook gevallen zijn waarbij de huidige hoofdonderzoeker (principal 
investigator, PI) van een locatie voor een bepaalde periode verhinderd is en een deel van zijn/haar taken 
tijdelijk moet delegeren aan, bijvoorbeeld, een vervangende onderzoeker. Permanente wijzigingen in een PI 
moeten op passende wijze en zo snel mogelijk worden ingediend bij de nationaal bevoegde autoriteit 
(National Competent Authority - NCA) en de ethische commissies. 

 
Wanneer wijzigingen in lopende trials worden overwogen, moeten ook het algemene welzijn en de 
belangen van de deelnemer in acht worden genomen, bijvoorbeeld bij trials voor patiënten met 
levensbedreigende of ernstige gezondheidsverzwakkende aandoeningen die vereisen dat de deelnemers 
ingesteld blijven op de trialbehandeling. In gevallen waarbij de stopzetting van de trial, zelfs als dit slechts 
tijdelijk is, het algehele welzijn en de belangen van deelnemers aan de trial mogelijk in gevaar kunnen 
brengen, moeten alle maatregelen worden overwogen en genomen om dit te voorkomen. 

 
De wijzigingen moeten uitgebalanceerd zijn en er moet met name rekening worden gehouden met het 
legitieme belang van triallocaties om een verdere belasting te voorkomen wat betreft tijd en 
personeelsbezetting tijdens de COVID-19-pandemie. 

 

Let erop dat ‘prospective protocol waivers’ onacceptabel blijven en dat patiënten niet mogen worden 
opgenomen in trials zonder een juiste inclusiebeoordeling, inclusief de uitvoering van geplande tests, en 
schriftelijke informed consent in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving. 

 
Naleving van het trialprotocol moet dusdanig worden gegarandeerd dat een voortdurende risico-
batenbeoordeling voor de klinische trial en de deelnemers daaraan nog steeds mogelijk is. De impact van 
protocolwijzigingen op de interpreteerbaarheid van klinische gegevens moet op deugdelijke wijze worden 
beoordeeld door de sponsor en het totale pakket van bewijsgeneratie kan vervolgens worden besproken 
binnen het wetenschappelijk advies met de regelgevende autoriteiten. Relevante richtlijnen voor de 
consequenties van het Coronavirus (COVID-19) met betrekking tot de methodologische aspecten van 
lopende klinische trials, samengesteld door de werkgroep van CHMP Biostat, werden op 25 maart 2020 
gepubliceerd4. 

 
4. Veiligheidsrapportage 

 

Van sponsoren wordt verwacht dat zij doorgaan met de veiligheidsrapportage in overeenstemming met de 
wettelijke EU en nationale kaders (Richtlijn 2001/205; CT-36). Wanneer fysieke bezoeken volgens het 
protocol worden verminderd of opgeschort, is het belangrijk dat de onderzoeker informatie over 
bijwerkingen bij de deelnemer blijft verzamelen door middel van alternatieve middelen, bv. via de telefoon. 

 
5. Risicobeoordeling 

 

De veiligheid van de deelnemer is van primair belang en de risico's voor deelname aan de trial, met name 
door de toegevoegde uitdagingen vanwege COVID-19, moeten worden afgewogen tegen de verwachte 
voordelen voor de deelnemer en de samenleving (ref.: principe 2.2 van ICH GCP). 

 
 

 

                                                           
4
 https://www.ema.europa.eu/en/implications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical- 

trials 
5
 Richtlijn 2001/20/EG (OJ L 121, 1.5.2001) https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en 

6
 Communicatie van de commissie ('CT-3'; 2011/C 172/01) https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10_en 

http://www.ema.europa.eu/en/implications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical-
http://www.ema.europa.eu/en/implications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical-


5  

Alle beslissingen om de uitvoering van klinische trials aan te passen, moeten worden gebaseerd op een 
risicobeoordeling door de sponsor (ICH GCP sectie 5.0). Van de sponsor wordt verwacht dat een 
risicobeoordeling wordt uitgevoerd voor elke individuele lopende trial, en van de onderzoeker van elke 
individuele deelnemer, en dat maatregelen worden getroffen die de veiligheid van de proefpersoon en 
validiteit van de onderzoeksdata voorop stellen. In geval deze twee met elkaar in strijd zijn, prevaleert 
altijd de veiligheid van de proefpersoon. Deze risicobeoordelingen moeten worden gebaseerd op de input 
van relevante partijen en op voortdurende basis worden gedocumenteerd. Het is belangrijk dat sponsoren 
de prioriteitsbepaling van kritieke taken in de klinische trial in overweging nemen bij de risicobeoordeling 
en de beste manier waarop deze kunnen worden gehandhaafd. 

 
De sponsor moet de risico's opnieuw beoordelen naargelang de situatie zich ontwikkelt. Deze 
herbeoordeling moet eveneens worden gedocumenteerd. 

 
Het is mogelijk dat, met de escalatie van de pandemie, lokale omstandigheden leiden tot een lokale 
wijziging van de risicobeoordeling, waardoor de noodzaak voor het implementeren van aanvullende 
maatregelen zich voordoet en een door de onderzoeker geïnitieerde risicobeoordeling noodzakelijk is (en 
moet worden gecommuniceerd aan de sponsor). 

 
Met betrekking tot deelnemers die zijn ingeschreven in lopende klinische trials en voor wie wordt bepaald 
dat zij binnen een risicogroep vallen voor COVID-19 of die deelnemen aan trials waarin behandelingen 
plaatsvinden die een dergelijk risico kunnen verhogen, moet de mogelijke impact van COVID-19 op deze 
groepen deelnemers zorgvuldig worden overwogen wanneer wordt besloten dergelijke trials te starten of 
voort te zetten. 

 

6. Communicatie met autoriteiten 
 

Prioriteit wordt gegeven aan (nieuwe) aanvragen voor klinische trials voor de behandeling of preventie van 
de COVID-19-infectie en/of aanvragen voor substantiële wijziging van bestaande klinische trials die nodig 
zijn als gevolg van COVID-19. 

 
In geval de risicobeoordeling leidt tot acties die de trial beïnvloeden zoals hieronder beschreven bij a) en b), 
moeten de betreffende bevoegde autoriteiten en de ethische commissies worden geïnformeerd in 
overeenstemming met Richtlijn 2001/20/EC en nationale wetten: 

 
a) Wanneer een nieuwe gebeurtenis waarschijnlijk een serieuze invloed zal hebben op de baten-risico 
verhouding van de trial, is het mogelijk dat onmiddellijke acties zijn vereist van de sponsor en de 
onderzoeker om de proefpersonen te beschermen tegen direct gevaar. Deze urgente 
veiligheidsmaatregelen mogen worden getroffen zonder voorafgaande kennisgeving, maar de informatie 
moet zo snel mogelijk ex post (achteraf) worden verstrekt aan de nationaal bevoegde autoriteit (National 
Competent Authority -NCA) en de ethische commissies (CT-17: EG 2010/C82/01; 3.9). In deze communicatie 
wordt  van de sponsor verwacht dat adequate informatie wordt verstrekt over de oorzaak, de getroffen 
maatregelen en het plan voor verdere acties; 
 
b) Indien bepaalde wijzigingen naar alle waarschijnlijkheid de veiligheid of het welzijn van de deelnemers 
en/of de wettenschappelijke waarde van de trial zal beïnvloeden, maar geen onmiddellijke actie van de 
sponsor of onderzoeker vereisen, moet het mogelijk zijn deze in te dienen als aanvragen voor een 
substantieel amendement. Sponsors worden aangemoedigd rekening te houden met de beperkte capaciteit 
van beoordelaars en alleen hoogwaardige, volledige aanvragen in te dienen die uitsluitend de noodzakelijke 
veranderingen bevatten. Nodeloos rapporteren moet worden vermeden (art. 11b van Richtlijn 2001/20/EC 
CT-1 sectie 3.9). 

                                                           
7
 Communicatie van de commissie - ('CT-1') (2010/C 82/01) 
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c) Zelfs wanneer een trial ‘on hold’ wordt gezet om redenen die niet zijn gerelateerd aan de veiligheid van 
de deelnemer (zoals uiteengezet onder a) en b)), bijvoorbeeld om onnodige druk op zorgverleners te 
voorkomen, wordt verwacht dat de sponsor de betreffende NCA's en de ethische commissies informeert, 
tenzij nationale wettelijke richtlijnen anderszins instrueren.8 

 
Samengevoegde indieningen bij de nationale bevoegde autoriteiten en de ethische commissies worden 
aangemoedigd. 

 
Tenzij anderszins geadviseerd door de relevante autoriteiten, wordt aanbevolen elk contact duidelijk te 
markeren met ’COVID-19’ in het onderwerp veld. 

 
7. Overeenkomst met en communicatie aan locaties en deelnemers 

 

Veranderingen in de uitvoering van trials moeten worden overeengekomen met, en duidelijk worden 
gecommuniceerd aan, onderzoeklocaties. Om de implementatie door locaties te ondersteunen, is het 
belangrijk dat wijzigingen en plaatselijke implicaties worden verduidelijkt, waaronder het markeren van 
gewijzigde documenten met bijgehouden aanpassingen (‘track changes’). Overeenkomsten mogen worden 
gedocumenteerd als e-mailuitwisseling. 

 

Daarnaast moeten de deelnemers aan de trial op tijd worden geïnformeerd door de onderzoeker over 
wijzigingen in de uitvoering van de klinische trial die relevant zijn voor de deelnemers (bv. annulering van 
bezoeken, verandering van laboratoriumtesten, levering van IMP). 

 
 

8. Wijzigingen in informed consent 
 

De informed consent procedure  moet voor alle trials in overeenstemming blijven met het trialprotocol en 
met de EU- en nationale regels. Erkend wordt dat nationale bepalingen en benaderingen verschillen. 

 
Sponsoren moeten zich bewust zijn van de huidige druk op het medische beroep en de relevantie van het 
toevoegen van nieuwe proefpersonen aan lopende klinische trials zorgvuldig beoordelen. Absolute 
prioriteit moet worden gegeven aan klinische trials voor de preventie of behandeling van COVID-19 en aan 
COVID19 gerelateerde ziekten, of trials inzake ernstige ziekten zonder bevredigende behandeloptie. In 
geval een sponsor van plan is een trial te initiëren die zich richt op het testen van nieuwe behandelingen 
voor COVID-19, dient om advies te worden gevraagd ten aanzien van alternatieve procedures voor het 
verkrijgen van informed consent, omdat de schriftelijke toestemming de isolatiekamer waarschijnlijk niet 
kan verlaten en daardoor niet geschikt is als trialdocumentatie. 

 
Met de volgende specifieke aspecten moet echter rekening worden gehouden voor trials waarbij COVID-19-
patiënten zijn betrokken. 

 
Wanneer schriftelijke toestemming door de deelnemer aan de trial niet mogelijk is (bijvoorbeeld door de 
fysieke isolatie vanwege de COVID-19-infectie), dan dient de deelnemer aan de trial (art 2(j) van Richtlijn 
2001/20/EC) mondeling toestemming te geven in aanwezigheid van een onpartijdige getuige. In dergelijke 
gevallen is de getuige verplicht het informed consent document  te ondertekenen en te dateren en wordt 
van de onderzoeker verwacht dat hij/zij aangeeft hoe de onpartijdige getuige werd geselecteerd. 

 
Daarnaast kan worden overwogen om de deelnemer aan de trial en de persoon die de toestemming 

verkrijgt afzonderlijke informed consent formulieren te laten ondertekenen en dateren. In beide gevallen 

                                                           
8
 Links naar nationale aanbevelingen kunt u terugvinden op de CTFG-website (https://www.hma.eu/ctfg.html) 

http://www.hma.eu/ctfg.html)
http://www.hma.eu/ctfg.html)
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moeten alle relevante documenten worden gearchiveerd in het onderzoeksdossier van de 

onderzoeklocatie. Een juist ondertekend en gedateerd informed consent formulier moet later, zo snel 

mogelijk, worden verkregen van de deelnemer aan de trial. 

Waar mogelijke deelnemers aan de COVID-19-trial niet het vermogen hebben om toestemming te geven 
vanwege de ernst van hun medische aandoening, of wanneer minderjarigen worden opgenomen, moet de 
toestemming worden verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger(s), in overeenstemming met artikelen 
4 en 5 van Richtlijn 2001/20/EC en nationale regels. 

 

In geval van acute levensbedreigende situaties, waarbij het binnen het therapeutische kader niet mogelijk is 
om voorafgaand informed consent te verkrijgen van de patiënt (of zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordiger(s)), moet de informed consent later worden verkregen, wanneer dit is toegestaan in de 
nationale wetgeving. In deze gevallen wordt van de onderzoeker verwacht dat hij/zij registreert waarom 
het niet mogelijk was de toestemming te verkrijgen van de deelnemer voorafgaand aan de inschrijving. 

 
Voor andere lopende trials kan het nodig zijn opnieuw toestemming te verkrijgen van reeds opgenomen 
deelnemers aan de trial. Vermijd echter dat deelnemers aan de trial de onderzoeklocaties moeten 
bezoeken met als enige doel het verkrijgen van een nieuwe toestemming. Indien hernieuwde 
toestemmingen nodig zijn voor de implementatie van nieuwe urgente wijzigingen in de uitvoering van de 
trial (voornamelijk verwacht vanwege redenen die zijn gerelateerd aan COVID-19), moeten alternatieve 
manieren voor het verkrijgen van dergelijke hernieuwde toestemmingen worden overwogen tijdens de 
pandemie, bv. contact opnemen met deelnemers aan de trial per telefoon of videogesprekken en 
mondelinge toestemmingen verkrijgen die worden aangevuld met e-mailbevestigingen. 
 
Het goedgekeurde bijgewerkte patiënteninformatieformulier (PIF) en het toestemmingsformulier moeten 
via e-mail, post of koerier aan deelnemers aan de trial worden verstrekt voordat de hernieuwde 
toestemming wordt verkregen. Toestemming die op deze manier wordt verkregen, moet worden 
gedocumenteerd en bevestigd door middel van de normale toestemmingsprocedures bij de eerstvolgende 
mogelijkheid dat de deelnemers aan de trial terugkeren naar de reguliere locaties. 

 
Een eventueel gevalideerd en beveiligd elektronisch systeem dat al wordt gebruikt voor de trial in de 
betreffende lidstaat voor het verkrijgen van toestemming kan worden gebruikt conform de gebruikelijke 
praktijk en indien in overeenstemming met de nationale wetgeving. 

 
9. Wijzigingen in de distributie van het IMP 

 

Wijzigingen in de distributie van het IMP kunnen noodzakelijk zijn om vermijdbare bezoeken aan locaties te 
elimineren en de deelnemers aan de trial van de nodige behandelingen te voorzien. Sponsoren moeten de 
risico's beoordelen ten aanzien van het product en alternatieve regelingen overwegen voor verzending en 
opslag. 
Dergelijke maatregelen geven aanleiding tot praktische overwegingen, waaronder of het IMP geschikt is 
voor toediening en algemene opslag in het huis van de deelnemer aan de trial, hoe de stabiliteit van het 
product behouden kan worden tijdens vervoer (in het bijzonder voor een koude keten product), hoe de 
veilige bewaring van het product wordt gegarandeerd en hoe de verantwoording van het IMP en de 
evaluatie van therapietrouw (indien van toepassing) worden beheerd. 

 
Het overheersende doel van alle wijzigingen in de distributie is om de deelnemers aan de trial te voorzien 
van het IMP en andere medicaties gecategoriseerd als niet IMP’S, zoals noodzakelijk volgens het 
trialprotocol om de rechten, de veiligheid en het welzijn van deelnemers aan de trial alsook de integriteit 
van de klinische trial te verzekeren. 
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Wijzigingen in de distributie van het IMP kunnen zijn: 

 
 De volgende maatregelen kunnen worden overwogen, mits deze geen tekorten veroorzaken in de 

in de handel gebrachte geneesmiddelen: 
 

- Grotere hoeveelheden van trialmedicatie dan normaal voorzien kunnen worden geleverd aan 
de deelnemer (met name IMP wanneer dit speciaal voor het doel van de trial is bereid). Het 
bovenstaande heeft als doel de deelnemer aan de trial voor een langere periode te 
ondersteunen en hierbij wordt voorkomen dat de deelnemer niet-kritieke bezoeken moet 
afleggen aan de onderzoeklocatie. Dit kan worden gedaan op voorwaarde dat de voortzetting 
van de behandeling onder adequaat toezicht van de verantwoordelijke onderzoeker 
plaatsvindt. 

 
- Aanbevolen wordt dat voor alle IMP's en niet-IMP's in klinische trials voldoende voorraad 

wordt aangehouden om de behandeling te kunnen verzekeren in geval van een 
distributiestoring; 

 

 In geval van een urgent tekort aan IMP op sommige locaties of overdracht van deelnemers aan de 
trial van de ene locatie naar een andere klinische triallocatie, kan het nodig zijn het IMP opnieuw te 
distribueren onder de locaties in overeenstemming met GMP-bijlage 13 (sectie 47). Dit moet alleen 
worden overwogen in gevallen waarbij een directe distributie van het IMP naar een triallocatie 
door de gebruikelijke distributeur niet mogelijk is of in de uitzonderlijke omstandigheid waarbij een 
deelnemer aan de trial van de ene locatie wordt overgedragen aan een andere locatie. Sponsoren 
moeten beoordelen of locaties kunnen omgaan met een dergelijk proces van herverdeling en dit 
kunnen beheersen, met name in geval van beperkende voorwaarden voor opslag, zoals de 
noodzaak tot specifieke omstandigheden anders dan kamertemperatuur (bv.  +2-8°C).  Voor de 
herverdeling moet een schriftelijke procedure worden gevolgd die is opgesteld in samenwerking 
met de gekwalificeerde persoon of de persoon die verantwoordelijk is voor de distributie van het 
IMP en de locaties moeten voldoende informatie ontvangen om ervoor te zorgen dat het proces op 
een veilige manier kan worden uitgevoerd. De bijbehorende dossiers moeten worden 
meegenomen bij de overdracht; 
 

 In lijn met de vermindering van fysieke bezoeken aan de locaties, voorzien we een noodzaak tot 
levering van het IMP rechtstreeks bij deelnemers aan de trial tijdens de COVID-19-pandemie om te 
voorkomen dat de deelnemer aan de trial de locatie moet zien te bereiken met het hieruit 
voortvloeiende risico op verspreiding/oplopen van een infectie. Over het algemeen wordt verwacht 
dat de levering plaatsvindt van de locatie van de onderzoeker naar de deelnemers aan de trial. 

 

 Levering van IMP direct vanuit de sponsor bij de deelnemer aan de trial wordt slechts in een klein 
aantal lidstaten toegestaan en uitsluitend tijdens deze noodsituatie. De sponsor dient de NCA-
richtlijnen te raadplegen inzake de mogelijkheid tot directe verzending vanaf de sponsor naar de 
deelnemer aan de trial, omdat dergelijke maatregelen naar alle waarschijnlijkheid alleen kunnen 
worden geïmplementeerd onder gespecificeerde voorwaarden (bv. overeenkomst met locaties, 
aangewezen koeriers met procedures die alleen toestaan dat levering direct plaatsvindt bij een 
deelnemer aan de trial of zijn/haar verzorger, gedegen verzend- en ontvangstprocedures, 
bepalingen voor geïnformeerde toestemming indien dit noodzakelijk is voor de externe partij van 
de sponsor voor het omgaan met persoonlijke informatie etc.) en voor een beperkte periode. 

 
Alternatieve verzend- en opslagregelingen mogen de geblindeerde behandeling niet in gevaar 
brengen. 
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Wijzigingen in IMP-distributie gaan vaak gepaard met aanvullende veranderingen (bv. in het bezoekschema 
volgens  protocol of vervanging van fysieke bezoeken door virtuele bezoeken, bv. via telefoongesprekken). 
Deze wijzigingen moeten worden opgenomen in het protocol en worden gecommuniceerd aan 
toezichthoudende instanties, zoals beschreven in sectie 6. 

 
10. Wijzigingen in de distributie van in-vitro diagnostica en medische hulpmiddelen 

 

Het is belangrijk om de beschikbaarheid van in-vitrodiagnostica en medische hulpmiddelen te garanderen 

die essentieel zijn voor de uitvoering van de klinische trial (bijvoorbeeld om inschrijvingen mogelijk te 

maken, om de veiligheid van de deelnemers aan de trial en de effectiviteit van de behandeling te kunnen 

bewaken, om gegevens te kunnen leveren voor eindpunten van de trial). Daarom wordt aanbevolen om 

voldoende voorraad van deze middelen aan te houden in geval van een distributiestoring, indien dit kan 

worden gedaan zonder een risico te vormen voor de behandeling van patiënten buiten de trial onder 

standaard klinische zorg. Daarnaast kunnen wijzigingen in de distributie van deze middelen tussen 

triallocaties noodzakelijk zijn. 

 
11. Wijzigingen in monitoring 

 

Bepaalde toezichthoudende verantwoordelijkheden van de sponsor, zoals monitoring en activiteiten inzake 
kwaliteitsborging, moeten opnieuw worden beoordeeld en tijdelijke, alternatieve proportionele 
monitoringsmechanismen kunnen vereist zijn. De mate van monitoring op locatie, indien dit haalbaar blijft, 
moet de nationale en lokale beperkingen in acht houden, maar ook de urgentie (bv. verificatie van 
brongegevens kan vaak worden uitgesteld) en beschikbaarheid van personeel op de locatie, en mag alleen 
plaatsvinden zoals overeengekomen met de onderzoeklocaties. De belasting van de introductie van 
alternatieve maatregelen voor het locatiepersoneel en de voorzieningen moet eveneens in overweging 
worden genomen om te zorgen voor een acceptabel evenwicht tussen adequaat toezicht en de capaciteit 
en de mogelijkheden op de locatie. Mogelijke tijdelijke, alternatieve maatregelen kunnen zijn: 

 
 Annulering of opschorting van monitoringsbezoeken op locatie en verlenging van de periode 

tussen monitoringsbezoeken; 

 Implementatie van telefoon- en videobezoeken (zonder verhoogde belasting op de 
onderzoeklocatie en rekening houdend met de integriteit van de deelnemer aan de trial en de 
toepasselijke Richtlijn en wetgeving hieromtrent/inzake privacy); 

 Aanpassing van het monitoringsplan op locatie wanneer het niet mogelijk is dit op te volgen 
en aanvulling hiervan met (aanvullende/verhoogde) gecentraliseerde monitoring en centrale 
beoordeling van gegevens, indien mogelijk en nuttig; 

 Bezoeken voor het selecteren van locaties en training van de onderzoeker voor kritieke trials 
op afstand (zonder een onnodige verhoogde belasting op de onderzoeklocatie). 

 
De resultaten van aangepaste maatregelen inzake monitoring/herbeoordeling moeten worden 
gerapporteerd aan de sponsor in monitorrapporten en in het rapport van de klinische studie. 

 

Het is essentieel dat ferme follow-up-maatregelen worden gepland en klaar zijn voor implementatie 

wanneer de situatie is genormaliseerd. Dit bevat waarschijnlijk frequentere monitoring op locatie voor een 

periode die voldoende is om er zeker van te zijn dat het effect van de gereduceerde monitoring is 

rechtgetrokken en problemen zijn opgelost of naar behoren zijn gedocumenteerd voor verslaglegging in het 

rapport van de klinische studie. 

Zogenaamde verificatie van brongegevens op afstand (bv. de sponsor voorzien van kopieën van medische 

dossiers of toegang op afstand tot elektronische medische dossiers) is momenteel niet toegestaan in de 
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meeste lidstaten omdat dit de rechten van de deelnemers aan de trial kan schenden. Daarnaast is de 

levering van geredigeerde/geanonimiseerde pdf-bestanden niet acceptabel omdat dit een onevenredige 

belasting oplevert voor het locatiepersoneel. 

Desalniettemin, omdat de noodsituatie ontstaan door het coronavirus en de inperkingsmaatregelen 

waarschijnlijk voor een langere periode zullen voortduren, zijn verschillende NCA's begonnen de tijdelijke 

opties te onderzoeken met betrekking tot toegang op afstand en de voorwaarden daarvoor, mits er 

methoden kunnen worden gebruikt die de toegang tot de trialdossiers van deelnemers beperken, in lijn 

met de principes van noodzaak en evenredigheid. Dit moet echter ook worden afgestemd met andere 

relevante autoriteiten op dit gebied (zoals, zonder beperking, de ethische commissies en instanties inzake 

gegevensbescherming) en is derhalve niet toegestaan tenzij een lidstaat specifieke richtlijnen heeft 

opgesteld die dit toestaan. 

 
12. Wijzigingen in auditing 

 

In de huidige situatie moeten audits in het algemeen worden vermeden of opgeschort. Audits moeten 

alleen worden uitgevoerd indien dit is toegestaan onder nationale, lokale en/of organisatorische 

beperkingen ten aanzien van sociale afstand. Voor kritieke trials geldt dat bezoeken op locatie en audits op 

afstand kunnen worden overwogen na overeenstemming met de onderzoeker en indien de audits worden 

beschouwd als zijnde essentieel, bv. getriggerde audits met als doel het onderzoeken van ernstige niet-

naleving (’non-compliance’). 

 
13. Afwijkingen van het protocol 

 

We erkennen dat de COVID-19-situatie waarschijnlijk meer afwijkingen van het protocol teweeg zal 

brengen dan normaal. We verwachten dat de sponsor dergelijke afwijkingen van het protocol escaleert en 

beheerst in overeenstemming met de standaardprocedures. Een evenredige benadering zal worden 

toegepast door de GCP-inspecteurs wanneer dergelijke afwijkingen worden herkend tijdens inspecties, met 

name waar het belang van de deelnemer wordt gehandhaafd en de deelnemer niet in gevaar is gebracht. 

Een toename van de afwijkingen van het protocol met betrekking tot de COVID-19-situatie zal op zich niet 

de acties in werking stellen die zijn vereist door GCP § 5.20. Deze moeten echter worden beoordeeld en 

gerapporteerd in het rapport van de klinische studie, in navolging van ICH E3. 

 
14. Terugbetaling van uitzonderlijke uitgaven 

 

In deze uitzonderlijke situatie kan het zo zijn dat er maatregelen geïmplementeerd moeten worden voor de 

bescherming van deelnemers aan de trial. Deze maatregelen brengen mogelijk kosten met zich mee die in 

eerste instantie gedragen worden door de deelnemers. Deze kosten worden gewoonlijk later vergoed door 

de sponsor via de onderzoeker. Wanneer een aanvullende financiële vergoeding wordt verstrekt aan 

locaties/onderzoekers (bv. om de kosten te dekken voor het gebruik van koeriers voor IMP-bezorging), 

moet deze worden gedocumenteerd en uitgevoerd volgens de nationale wetgeving. De afhandeling van 

terugbetaling van dergelijke uitgaven moet plaatsvinden volgens de nationale wetgeving en/of richtlijnen. 
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15. Initiëring van nieuwe trials gericht op het testen van nieuwe behandelingen voor COVID-19 
 

De lidstaten ondersteunen het indienen van grote, multinationale trialprotocollen voor het onderzoeken 
van nieuwe behandelingen voor COVID-199. 

 
Daarnaast worden sponsoren aangemoedigd om bij het indienen van dergelijke aanvragen  de 

beoordeling van een versnelde vrijwillige harmonisatieprocedure (Voluntary Harmonisation Procedure10 - 

VHP), indien mogelijk, te overwegen. Om vertraging te voorkomen of te minimaliseren vanwege de 

geharmoniseerde beoordeling, worden sponsoren geadviseerd om contact op te nemen met de 

voorgestelde referentie-NCA om de haalbaarheid van een versneld VHP-proces (plus) te onderzoeken.  

 

Opgemerkt moet worden dat ontwikkelaars van medicijnen of vaccins hierbij worden uitgenodigd om zo 

snel mogelijk contact op te nemen met EMA met informatie over hun voorgestelde ontwikkeling door 

een e-mail te sturen naar 2019-ncov@ema.europa.eu. EMA biedt een volledige vrijstelling van kosten en 

een versnelde procedure voor wetenschappelijk advies11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originele tekst: “Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic”: 
https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-sponsors-how-manage-clinical-trials-during-covid-19-pandemic 

 
Op verzoek van Zuyderland Medisch Centrum belangeloos vertaald door Summit Works Vertalingen. 

 

                     
 

 

                                                           
9
 https://www.ema.europa.eu/en/news/call-pool-research-resources-large-multi-centre-multi-arm-clinical-trials- 

generate-sound-evidence 
10

 https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/01- 
About_HMA/Working_Groups/CTFG/2016_06_CTFG_VHP_guidance_for_sponsor_v4.pdf 
11

 https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-developers-medicines-vaccines-benefit-free-scientific-advice 
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