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Meten is weten

het beste de lijsten centraal aanleggen, en meld je dit aan

Als definities moeilijk te begrijpen zijn en ook nog met

iedere opdrachtgever apart.

elkaar verband houden, probeer ze eens in ‘verzameling’

Verder is heel belangrijk om bij één en hetzelfde apparaat

weer te geven (figuur 1).

E . S M E E T S , F R E E L A N C E R /CO N S U LTA N T

te blijven. Mocht je bijvoorbeeld door een defect wel moeten
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wisselen, noteer dan de afwijking van de routine naast de
feitelijke meting.
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Figuur 1.
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initiatiebezoek

Het is erg belangrijk bij het initiatiebezoek te zijn en dit

en is Professional Member (MICR) van de Institute of Clinical Research (ICR). We vroegen hem een aan-

als afronding van je voorbereidingen te beschouwen. Neem

tal ervaringen die spelen in de werksfeer van researchverpleegkundigen met ons te delen.

vooraf de tijd om alle zaken door te nemen en voor jezelf
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flowcharts te maken van wat dient te gebeuren en wie dit doet.
Schroom niet om tijdens je voorbereidingen aan de CRA te
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vragen of er mogelijk flowcharts van een centrum dat voor

I nleiding
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In mijn werk heb ik vaak met researchverpleegkundigen te

doen en een apparaatje kan het veel beter en nauwkeuriger.

jullie is gestart voorhanden zijn. Pas deze zo nodig aan de

maken. Gedurende mijn eerste jaren in het veld waren dit

Komt de temperatuurbewaking nauw en word je gevraagd dit

lokale omstandigheden aan. Probeer vooraf ook punten aan

voornamelijk starters met redelijk weinig achtergrondkennis.

te bewaken, stel de opdrachtgever dan voor een temperatuur-

te geven waarop iets mis zou kunnen gaan, en bedenk alvast

De laatste jaren is de training van researchverpleegkundigen

logger met een ingebouwd alarmsignaal aan te schaffen. De

mogelijke oplossingen. Bespreek deze informatie tijdens het

in opkomst en staan er researchverpleegkundigen met trai-

aanschafkosten vallen haast in het niet bij de tijd die gemoeid

bezoek en licht de opdrachtgever in over lokale oplossingen.

ningscertificaten en cv’s in de hand, klaar bij de opstartfase

gaat met het handmatig invullen van de logs. De CRA wordt

Leg verantwoordelijkheden vast en meng je in de discussie

van het onderzoek. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling.

vervolgens beheerder/uitlezer van de logger en programmeert

over haalbare targets en deadlines (zie ook verder). Probeer

opnieuw tijdens het monitorbezoek. Nog een argument voor

betrokken te raken bij het opstellen van het rapport over het

een logger: indien er een temperature excursion optreedt (ofwel de

initiatiebezoek. Per ICH-GCP dient dit rapport ten tijde van

Het belangrijkste punt bij het doen van onderzoek is het meten.

grenswaarden worden overschreden), kan de logger uitkomst

de start van het onderzoek in het centrum aanwezig te zijn.

O mgaan met fouten / protocol- d e v i at i o n s en n o t e s

Hoe complex een onderzoek ook mag zijn, metingen van indi-

bieden over hoe lang dit duurde. Dit is van wezenlijk belang bij

Het is essentieel dat de punten die aan bod zijn gekomen

to file

viduele tests, hoe snel de test ook uit te voeren is, vormen de

het beslissen of het product nog mag worden gebruikt.

erin staan. Juist dan kan het dienen als naslag bij eventuele

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. In weten-

vragen of indien er nieuwe collega’s bijkomen. Het rapport

schappelijke metingen zijn er twee soorten fouten: de toe-

M etingen

ruggengraat. Metingen worden data zodra ze worden genoteerd
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op case report forms en als zodanig onderdeel gaan uitmaken

Vragenlijst

wordt doorgaans door de CRA opgesteld en geautoriseerd

vallige fout en de systematische fout. Een voorbeeld van een

van de dataset van het onderzoek. Metingen zijn er in veel

Andere meetinstrumenten zijn vragenlijsten, die tegenwoor-

door de manager. Als het centrum bij het opstellen is betrok-

toevallige fout is dat een test niet wordt gedaan en als mis-

soorten; prints van een weegapparaat, een ecg-strook, een tele-

dig vrij populair zijn. In principe zijn deze lijsten gevalideerd

ken, heeft het uiteindelijk meer draagkracht.

sing data moet worden gerapporteerd. Dit kan funest zijn als

foongesprek waarin een deelnemer aangeeft zich niet lekker te

(ze meten wat ze moeten meten) en zijn ze in het protocol

voelen, ‘observaties’ van jezelf of van een collega. Bij de laatste

beschreven. Het is een vereiste om de bij de vragenlijsten

O mgaan met deadlines en tussentijds verfrissen

want men kan simpelweg niets zeggen over het behaalde

twee bestaat er meer kans op subjectieve interpretatie.

verstrekte afnameprocedures goed door te nemen, want ook

van protocolkennis

resultaat van die ene proefpersoon. Een systematische fout

Over het algemeen geldt voor het doen van metingen: schrijf

die zijn bij de validering vastgesteld. Het al dan niet mogen

Meer en meer worden deadlines opgesteld. Besef dat er voor

kan zijn het gebruik van een ongeijkte bloeddrukmeter, die

ze duidelijk op en vermeldt er het liefst een persoonlijke

helpen bij het invullen, of het in andere bewoordingen stel-

de betrokken opdrachtgevers vaak wat op het spel kan staan.

dus een afwijking heeft, in een serie van metingen. Onder

interpretatie bij als je vermoedt dat dit wat toevoegt. Een

len van de vraag indien niet begrepen, dient te zijn beschre-

In klinieken gelden haast geen deadlines, en dus kan het

bepaalde omstandigheden zou je door de afwijking te bepa-

bloeddruk die nogal afwijkt van een eerdere, maar die

ven. Loop de vragenlijsten bij het terug innemen snel maar

opleggen van deadlines door de opdrachtgever/CRO leiden

len een correctie op de gemeten gegevens kunnen toepas-

wordt verklaard door een zenuwachtige deelnemer, schrijf

consistent door op ontbrekende antwoorden of verkeerd

tot onbegrip. Als het ernaar uitziet dat het centrum bepaalde

sen. Je metingen zijn dus in principe niet onbruikbaar. Het

je op, maar je vermeldt er wel de omstandigheid bij. Besef

invulgedrag. Je kunt zo direct actie ondernemen om dit recht

deadlines (voor bijvoorbeeld rekrutering) niet gaat halen, ga

aanleggen van apparaatlijsten en dergelijke stelt je in staat

dat anderen (met name de CRA) je notities nalezen. Houd

te zetten en eventueel ontbrekende gegevens alsnog te laten

hiermee pro-actief om en laat de hoofdonderzoeker de CRA

de kans op systematische fouten te verkleinen. Ga na het

het kort en zorg dat je de notitie vergelijkt met eerdere noti-

invullen.

tijdig inlichten. Gelijktijdig met het inlichten bespreek je met

optreden van een fout of protocol-deviation weer pro-actief

de opdrachtgever mogelijke oplossingen. Het is altijd beter

te werk.

om samen tot oplossingen te komen dan om je (wederom)

Notes to file (memo’s) zijn nuttig als ze echt iets toevoegen.

ties om te zien of ze misschien in tegenspraak zijn.
A pparaten in het algemeen

de test onderdeel is van de eindpunten van het onderzoek,

Observatie

De metingen moeten nauwkeurig plaatsvinden en reprodu-

akkoord te verklaren met slechts door de opdrachtgever aan-

Het is essentieel om met name beslissingen op deze manier

Heeft de observatie te maken met veiligheidsaspecten vraag

ceerbaar zijn. Het laatste houdt in dat een hermeting (het liefst

gedragen aanpassingen. Als je denkt dat rekrutering moeilijk

te documenteren, omdat die vaak niet elders staan geno-

dan ‘door’ om dé informatie te krijgen die ertoe doet en

door een andere persoon) hetzelfde resultaat moet geven.

zal verlopen, probeer dan (vooraf) bij de lokale medisch-

teerd.

vraag na het beëindigen van het gesprek aan de arts wat zijn

Leg ten tijde van het initiatiebezoek, of al daarvoor, een lijst

ethische toetsingscommissie te achterhalen hoe men tegen

interpretatie is voor wat betreft de relatie met het testmid-

aan met de te gebruiken apparaten; het typenummer, de

adverteren aankijkt. Als dit positief is, werk dan samen met

del. Schrijf op dat je contact hebt gezocht met arts X en dat

softwareversie, of ze onder een onderhoudscontract vallen

de opdrachtgever aan een korte advertentietekst.

Een prettige maar zeker ook een resultaat gerichte samen-

hij (bijvoorbeeld) vond dat dit ‘mogelijk gerelateerd’ is.

en door wie dit onderhoud wordt gedaan, datum van laatste

Verder is het raadzaam om van tijd tot tijd bepaalde delen

werking staat voorop. Zie een CRA als een partner als het

ijking, een korte gebruiksaanwijzing, etc. Zorg er ook voor dat

van het protocol, of van de bijbehorende manuals, ter verfris-

aankomt op kwaliteitsverbeteringen, een ‘bewaker’ van

Temperatuurlog

iedereen die met het apparaat gaat meten, weet heeft van de

sing van je kennis door te nemen. Stel eventuele vragen op

de onderzoekseindpunten. Een persoon die vaak ‘in het

Het handmatig maken van een temperatuurlog voor de medi-

gebruiksaanwijzing (door middel van een trainingslog). Indien

schrift aan de CRA of opdrachtgever, ter (extra) verduidelij-

midden’ zal staan tussen centrum en opdrachtgever, maar

catiekast is leuk en leerzaam, maar je hebt andere dingen te

je verschillende onderzoeken tegelijkertijd uitvoert, kan je

king of gewoon ter bevestiging (klopt het dat..?).

hierbij wel enige afstand probeert te houden.

Wat je van een C R A mag verwachten
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