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Introductie 
 
De Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF) is op 1 februari 2007 opgericht om de positie van Nederland op het terrein van 
klinisch wetenschappelijk onderzoek te versterken. De stichting stelt zich ten doel om de Nederlandse  zorg voor 
patiënten te verbeteren door het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek maximaal te faciliteren. Dit 
betreft dan met name geneesmiddelenonderzoek en onderzoek naar medische hulpmiddelen. Het verwezenlijken van 
dit doel draagt tevens bij aan het  internationaal positioneren van Nederland als aantrekkelijk onderzoeksland. 
 
De DCTF functioneert als een platform, gericht op het tot stand brengen van een partnership dat optimale 
voorwaarden creëert voor de ontwikkeling de benodigde optimale infrastructuur ter opzet en uitvoering van klinisch 
genees- en hulpmiddelenonderzoek. Dit partnership is nodig om een continue verbetering van de Nederlandse 
gezondheidszorg en het Nederlandse onderzoeksklimaat tot stand te brengen.  
 
Het ideale partnership wordt bereikt door het faciliteren en stimuleren van samenwerking, het adresseren en/of in 
gezamenlijkheid vaststellen van aandachtspunten ter verbetering, en het regie nemen en richting geven aan de spelers 
in het klinisch onderzoeksveld. De samenwerking stimuleert het leggen van contacten tussen verschillende disciplines.  
Met elkaar wordt gediscussieerd over de verbetering van het klinisch onderzoek en op welke manier deze verbetering 
het beste kan worden doorgevoerd. Dit komt vooral tot uiting op het Jaarcongres. Daarnaast werken stakeholders 
actief samen in het MasterPlan om verbetering ook echt tot stand te brengen.  
 
Het Dagelijks- en het Algemeen Bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers, die de 
bestuurswerkzaamheden zonder tegenprestatie uitvoeren. Ook de personen die binnen het MasterPlan actief zijn, 
ontvangen geen vergoedingen.  
 
Om het persoonlijke initiatief van deze grote groep vrijwilligers optimaal tot uitdrukking te laten komen , is 
professionele ondersteuning op secretarieel en financieel-administratief gebied van essentieel belang. Deze 
ondersteuning bestaat naast de bestuurswerkzaamheden en het MasterPlan ook uit onderhoud van de DCTF-website 
en andere vormen van communicatie, zoals het jaarlijkse DCTF-congres, dat veel tijd voor onderhoud en voorbereiding 
van zowel vrijwilligers als het secretariaat vraagt. Om de jaarlijkse kosten voor secretariaat, communicatie en financiële 
administratie te kunnen dekken, is de stichting afhankelijk van bijdragen van sponsoren. 
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Overzicht van het DCTF Platform  
 

 
 

DCTF sponsors in 2014:  
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DCTF bestuurlijk in 2014  
Gedurende 2014 wordt gewerkt aan het realiseren van de wijziging van de statuten, zodat deze aansluiten bij de 
huidige wijze van besturen. Het dagelijks bestuur (DB) vergadert maandelijks over onderwerpen als 
beleidsvoorbereiding en de praktische voorbereiding van de organisatiewijziging. Het algemeen bestuur (AB) komt in 
2014 twee keer bijeen om met het DB van gedachten te wisselen.  
 
In juni stelde het AB de statutenwijzigingen vast. Na het wijzigen van een aantal kleine punten kreeg het DB in 
november 2014 de opdracht om de statutenwijziging bij de notaris te laten passeren. De organisatie komt er, na de 
statutenwijziging, als volgt uit te zien:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling DCTF Dagelijks Bestuur per 1-1-2014: 
Het DCTF Dagelijks Bestuur bestaat op 1 januari 2014 uit de volgende personen:  
 
Voorzitter: Paul Smits 
Vice-voorzitter: Henk Kamsteeg 
Secretaris: Eric Roos 
Penningmeester: Hans Stam  
Bestuurslid: Marc Rinkes  
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Bestuursverloop gedurende 2014:  
Paul Smits, decaan en vice voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc in Nijmegen, volgt Henk Jan Out 
op als voorzitter van de DCTF. Nellie Kraaijeveld legt met ingang van januari haar functie als secretaris van het DCTF 
bestuur neer. Zij wordt opgevolgd door Eric Roos, voorzitter van de Nederlandse Parkinsonvereniging.  
 
 
Samenstelling DCTF Algemeen Bestuur per 1-1-2014: 
Het DCTF Algemeen Bestuur bestaat op 1 januari 2014 uit de volgende personen:   
 
NFU: Wim Stalman 
STZ: Maarten Rook  
ZonMw: Edvard Beem 
NVMETC: Frits Lekkerkerker 
Nefarma: Michel Dutrée  
ACRON: John Blank  
 
De IGZ is als toehoorder bij de overleggen aanwezig en wordt vertegenwoordigd door Annejet Meijler. Door het 
vertrek van Maarten Rook als voorzitter van de STZ, komt zijn positie binnen het AB vacant. Willem Jan Bos neemt deze 
positie in met ingang van oktober 2014.  
 
Raad van Advies  
Besloten wordt dat de Raad van Advies in de nieuwe DCTF-organisatie op een andere manier zal worden ingericht. In 
het AB zijn de koepels die binnen de DCTF verenigd zijn, vertegenwoordigd. Partijen en stakeholders die omwille van 
de aard van hun organisatie (overheid, toezichthoudende instanties, individuen die niet onder één van de koepels 
vallen maar toch met klinisch onderzoek te maken hebben) niet kunnen deelnemen aan besluitvorming binnen de 
DCTF, maar zich toch willen aansluiten bij de stichting, kunnen gevraagd worden als adviseur plaats te nemen in de 
(nieuwe) Adviesraad. De leden van deze Adviesraad hebben zitting op persoonlijke titel, en kunnen vanwege hun 
specifieke kennis zelf advies geven aan of desgewenst om advies gevraagd worden door AB . Na het gereed komen van 
de nieuwe DCTF-statuten zal de Raad van Advies in zijn oude vorm worden ontbonden.  
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Activiteiten in 2014  
Het jaar 2014 stond voor de DCTF in het teken van het MasterPlan en de afronding er van, beleidsvorming en 
organisatiewijziging. Daarnaast vond natuurlijk  het DCTF-Jaarcongres plaats.  
 

Visie & missie  
Op 14 april 2014 stelt het Algemeen Bestuur de vernieuwde DCTF-visie en -missie vast:  
 
Doel:  
De stichting stelt zich ten doel om het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland maximaal te 
faciliteren en op die manier de patiëntenzorg te verbeteren.  Dit betreft dan met name geneesmiddelenonderzoek en 
onderzoek naar medische hulpmiddelen. Het verwezenlijken van dit doel draagt tevens bij aan het  internationaal 
positioneren van Nederland als aantrekkelijk onderzoeksland.  
 
Visie:  
De gezondheidszorg verbetert continu dankzij de uitvoering van hoogwaardig klinisch geneesmiddelenonderzoek. 
Hierdoor is Nederland dé ideale partner voor opzet, uitvoering van en participatie aan wetenschappelijk onderzoek op 
niveau van:  
 

 de patiënt    

 de onderzoeker 

 de ondersteunende staf 

 organisaties en koepels 

 Nederland als onderzoeksland  
 
Missie: (en hoe gaan we dat bereiken?)  
Om een continue verbetering van het onderzoeksklimaat en de gezondheidszorg tot stand te brengen, dient een 
partnership tot stand te komen dat optimale voorwaarden creëert voor de ontwikkeling van bouwstenen van de 
benodigde optimale infrastructuur ter opzet en uitvoering van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek. De ideale 
partnership wordt bereikt door het faciliteren en stimuleren van samenwerking, het adresseren en/of in 
gezamenlijkheid vaststellen van aandachtspunten ter verbetering, en het regie nemen en richting geven aan de spelers 
in het klinisch onderzoek landschap. 
 
Door het creëren van een nauwe (onderlinge) betrokkenheid van stakeholders kan e.e.a. gerealiseerd worden. DCTF 
tracht deze betrokkenheid te bewerkstelligen door:  
 

 adequate inzet van communicatie richting doelgroepen en betrokken stakeholders op landelijk, 
organisatie/koepel, patiënt, onderzoeker en ondersteunende staf niveau  

 
en 
 

 het bieden van een platform waar veldpartijen actief bij elkaar gebracht worden om krachten te bundelen en 
verdere samenwerking tot stand te brengen, door: 

o onderlinge kennisdeling en informatie-uitwisseling te bevorderen 
o gezamenlijk externe ontwikkelingen te volgen en op te kunnen pakken 
o knelpunten te delen die de stakeholders beter gezamenlijk kunnen aanpakken 

 
De volgende veldpartijen zijn actief binnen DCTF: ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten, bedrijven en andere direct 
betrokkenen bij het proces van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek. 
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MasterPlan  
Het MasterPlan is een belangrijk inhoudelijk programma, dat is geïnitieerd door de DCTF en in samenwerking met VWS 
wordt uitgevoerd. Eind 2012 is het MasterPlan-document gereed en wordt gestart met het samenstellen en 
operationeel maken van de werkgroepen. Victor Stöcker vervolgt zijn werk als projectmanager: VWS continueert 
hiermee haar betrokkenheid door de activiteiten van Victor ter beschikking te stellen aan het Masterplan van DCTF. 
Gedurende 2014 komen de werkgroepen en de Stuurgroep meerdere malen bij elkaar. In juni leveren de werkgroepen 
een tussentijdse rapportage op.  Er zijn drie werkgroepen die zich elk op een onderwerp richten:  
 
Werkgroep Toetsing - onder leiding van voorzitter Frans Huijsmans (RadboudUMC) 
De werkgroep Toetsing heeft zich in het bijzonder gericht op de volgende drie gebieden:  
1. Verheldering wet- en regelgeving;  
2. Harmonisatie van processen en werkwijzen;  
3. Standaardisering van documenten en producten.  
 
Het ontbreken van (gedetailleerd) inzicht in de knelpunten in het proces met als gevolg lange doorlooptijden liep als 
een rode draad door de besprekingen van de werkgroep.De werkgroep heeft zowel lopende als gewenste 
ontwikkelingen besproken, zoveel mogelijk rekening houdend met de komst van nieuwe Europese wetgeving.  
 
De rapportage bevat voorstellen voor:  
A. een gezamenlijke database voor doorlooptijden  
B. de optimalisering van de organisatie en werkwijze van erkende METC’s  
C. de professionalisering van onderzoeksorganisaties 
 
Werkgroep Proefpersonen – onder leiding van voorzitter Harrie Storms (VWS) 
In de werkgroep worden drie thema’s besproken: de optimalisering van de proefpersonenverzekering, een 
Nederlandse standaard voor het proefpersoneninformatie formulier (PIF) en de uitdaging om (meer) proefpersonen te 
werven.  
 
Proefpersonen-verzekering  
In de werkgroep is uitgebreid stilgestaan bij de proefpersonenverzekering. Er is gekozen voor twee fases:  

1. Aanpassing van de bestaande verzekeringsvoorwaarden:   
- Alle proefpersonen verzekerd door multicenter onderzoek niet per centrum te verzekeren, maar per 

onderzoek 
- Beperking van uitsluitingen, optimaliseren dekking – hierover zijn afspraken gemaakt met verzekeraars en 

het verzekeringsbesluit wordt hiertoe met ingang van november 2014 aangepast  
- Aanpassing regels voor bewijslast - de werkgroep zoekt naar de mogelijkheid om geschillen over een 

claim voor te leggen aan een geschillencommissie. 
 
2. Onderzoek meerwaarde van een fonds  

 
Proefpersonen informatie formulier (PIF)  
Door de ontwikkeling van een nieuwe standaard, door de werkgroep, wordt de basis gelegd voor het gebruik van een 
Nederlandse model door alle indieners van onderzoeksvoorstellen. In de werkgroep is een concept model besproken. 
Veldpartijen zijn geconsulteerd, een definitief voorstel is gepresenteerd.  
De werkgroep meent dat handhaving van de algemene folder van VWS een nuttige aanvulling vormt op een standaard 
PIF. Bij VWS wordt aan een update van deze folder gewerkt.  
 
Werving  
Met de verkenning van de problematiek rondom dit thema is in 2014 begonnen. 
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Werkgroep Scholing & Kennis delen – onder leiding van voorzitter Teun van Gelder (EMC) 
De werkgroep Scholing en Kennis delen heeft zich gericht op het beschrijven van de gewenste opleiding voor alle 
functionarissen die betrokken zijn bij het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van mensgebonden geneesmiddelen 
onderzoek. De werkgroep heeft gekozen het gehele proces van onderzoeksdesign tot rapportage van de uitkomsten te 
bespreken en op te nemen in de rapportage. De focus lag wel op het WMO-gerelateerde onderzoek. Aan de hand van 
de stappen in het onderzoeksproces en de functie wordt een “roll-based” curriculum voorgesteld. 
 
De werkgroep stelt voor om een Nederlands systeem van scholing te introduceren gebaseerd op het werk van deze 
werkgroep conform de in het rapport opgenomen eisen. De werkgroep ziet een belangrijke rol voor de betrokken 
stakeholders en de achterban. Waarbij de ontwikkeling van een onderwijsvisie en ontbrekend opleidingsmateriaal kan 
worden uitgevoerd door mensen met kennis van zaken uit de verschillende organisaties van de stakeholders en onder 
andere de wetenschappelijke verenigingen.  
 
Over accreditatie en certificering wordt in de rapportage niet veel gezegd. In de werkgroep is daarover van gedachte 
gewisseld. De werkgroepleden zijn van mening dat accreditering en certificering bijdragen aan de (internationale) 
acceptatie van een Nederlands opleidingssysteem. De DCTF (betrokken partners) kan een belangrijke rol spelen bij de 
realisatie hiervan. De werkgroep adviseert de Stuurgroep een beroep te doen op de partners van de DCTF om 
afspraken te maken over certificering van opleidingen en trainingen. 
 
Stuurgroep MasterPlan 
De stuurgroep MasterPlan, bestaande uit Wim Stalman (NFU), Gerard Koëter (CCMO), Jos van der Meer (Radboudumc), 
Henk Kamsteeg (DCTF DB), Nellie Kraaijeveld (DCTF DB) en Marc Rinkes (DCTF DB) heeft twee keer vergaderd.  De 
stuurgroep bewaakt de voortgang en becommentarieert de voorstellen van de werkgroepen. In oktober is de 
Stuurgroep voor het laatst bij elkaar geweest. Men heeft aangegeven de overdracht van het MasterPlan naar het 
bestuur te ondersteunen.  
 
Overdracht MasterPlan naar DCTF Dagelijks Bestuur 
Op 1 oktober 2014 eindigt de laatste termijn van betrokkenheid van Victor Stöcker bij het MasterPlan. Met het 
eindigen van de betrokkenheid wordt de operationele verantwoordelijkheid overgedragen aan het DCTF Dagelijks 
Bestuur, dat een project flowchart opstelt die de governance en operationele werkwijze beschrijft. De DCTF organisatie 
wordt op een dusdanige manier ingericht, dat er regelmatig terugkoppeling van de werkgroepvoorzitters naar het 
Dagelijks Bestuur plaatsvindt. Begin 2015 gaat deze operationele wijziging van start.  
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DCTF Jaarcongres 2014  
Op 8 oktober organiseert de DCTF haar traditionele DCTF Jaarcongres 2014 tijdens de FIGON DMD in Ede. De DCTF 
congrescommissie, bestaande uit Trea van der Galiën (MSD) en Izaak den Daas (QPS), stelt in samenwerking met de 
voorzitters van de MasterPlan werkgroepen een boeiend programma samen, dat aansluit op de onderwerpen in het 
MasterPlan, maar ook op actuele thema’s die doelgroepen actief binnen het klinisch onderzoek aanspreken. De titel 
van het jaarcongres luidt "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland – Stof tot Nadenken" 

 
De volgende thema’s komen in 3 parallel workshops aan bod:  

 Orphan Drugs & Personalized Medicine (in samenwerking met ICORD)  

 MasterPlan & de praktische implementatie van de nieuwe Europese Clinical Trial Directive  

 Risk Based Monitoring vanuit verschillende hoeken belicht  

Na het plenaire ochtendgedeelte, waarin alle drie de thema's aan bod komen, kunnen bezoekers deelnemen aan één 
van de drie workshops met bovengenoemde thema's.  
 
In vele indicatiegebieden zien we dat nieuwe behandelingen steeds specifieker worden. Dat betekent dat op de 
langere termijn (en misschien is dat niet eens zo heel ver weg) nieuwe behandelmethoden in zulke kleine 
patientenpopulaties toepasbaar zijn, dat Orphan Drugs & Personalized Medicine dicht bij elkaar komen te liggen. 
Sprekers vanuit het patiëntenperspectief, het CBG en vanuit het perspectief van de behandelaar geven hun visies over 
dit actuele thema.  
 
MasterPlan & de praktische implementatie van de nieuwe Europese Clinical Trial Directive: een update van waar we nu 
staan met het MasterPlan, maar vooral hoe de volgende stappen gezet moeten worden, zodat de gemaakte plannen 
geïmplementeerd kunnen worden. Met het aannemen van de nieuwe Europese Clinical Trial Directive door het 
Europese Parlement en de geplande invoering daarvan in 2016, is natuurlijk de vraag hoe zich dit verhoudt tot het 
MasterPlan. Wat kan onveranderd worden ingevoerd en waar moeten we aanpassen? Met uiteraard als achterliggende 
vraag hoe we Nederland als klinisch onderzoeksland op de Europese kaart kunnen houden. Sprekers vanuit 
verschillende perspectieven gaan in op de praktische implementatie van de Clinical Trial Directive en de kansen en 
uitdagingen die er nog liggen.  
 
Risk-based monitoring is al tijden een actueel onderwerp, maar is nog geen gangbare werkwijze in klinisch onderzoek 
in Nederland. Ondanks de ruime aandacht in het veld en de ontwikkeling van richtlijnen door registratie autoriteiten, is 
er nog steeds veel onbekendheid bij alle betrokken partijen. Is Nederland als onderzoeksland klaar om in het huidige 
klimaat van kostenbesparingen en efficiëntie, de aansluiting te vinden en op een goede, veilige en ethisch 
verantwoorde manier studies te kunnen doen? In de workshop zal Jeanet Eland-Gerritsen van de IGZ aandacht 
besteden aan de werkwijze ten aanzien van risicotoezicht en hoe dit zich verhoudt tot het risk-based monitoring van 
een studie. Marianne van Es van het UMCU zal de werkwijze van het UMCU ten aanzien van risk-based 
kwaliteitsmanagement in studies toelichten. Martijn Griep van Janssen gaat in op de internationale ontwikkelingen 
aangaande risk-based monitoring, het risk-based monitoring proces zoals dat voor Nederland is opgezet en hoe 
Nederland als onderzoeksland daar bij aan kan sluiten.  
 
Harry Glotzbach, stand-up comedian, verzorgt de afsluiting van de dag met een humoristische samenvatting van 
hetgeen hij, als buitenstaander, tijdens het congres gehoord en ervaren heeft.    
 
Het congres werd bezocht door 175 deelnemers vanuit diverse gremia: academie, ziekenhuizen, farmaceutische 
bedrijven, onderzoeksinstituten, CRO's en overheid. De reacties zijn bijzonder positief.  
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Website 
De DCTF website wordt op enkele punten aangepast en verbeterd. Marc Rinkes wordt binnen het Dagelijks Bestuur 
aangewezen als verantwoordelijke voor communicatie. Hij richt zich met het secretariaat op de professionalisering van 
de DCTF communicatie.  
 
CTA Reviewgroep 
In 2014 leveren zowel de STZ als de NFU in samenwerking met Nefarma een drie- c.q. tweepartijen Clinical Trial 
Agreement op – zijnde twee uniforme standaardovereenkomsten inzake klinisch geneesmiddelenonderzoek. 
Gedurende 2014 richt de CTA reviewgroep zich op de ervaringen van gebruikers in de praktijk. Hieruit blijkt dat er een 
grote voorkeur is voor één modelovereenkomst die door alle partijen gebruikt kan worden. Juristen van de 
aangesloten partijen buigen zich over een nieuwe modelovereenkomst, waar eind 2014 overeenkomst over bereikt 
wordt. Begin 2015 wordt het concept verder uitgewerkt en aan de achterbannen voorgelegd.  
 
In de Reviewgroep zijn vertegenwoordigingen van alle partijen die in de praktijk met de CTA te maken krijgen, 
vertegenwoordigd. Het doel van de groep is de CTA aan te laten sluiten bij de praktijk van klinisch onderzoek. 
Gebruikers kunnen via een feedbackformulier dat op de DCTF website te vinden is, suggesties doen voor de tekst en 
inhoud  van  de CTA's. Zij kunnen dit indienen bij de persoon die de desbetreffende koepels (STZ, NFU, Nefarma, 
ACRON, NVMETC) binnen de CTA Reviewgroep vertegenwoordigt. De groep is 2014 vier keer bijeengekomen.  
 
Invoering EU-regulation 
Via de onder DCTF verenigde koepels wordt de input van de DCTF m.b.t. de implementatie van de nieuwe Europese 
wet- en regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek ingebracht in de werkgroep die VWS onder leiding van Peter 
Driebergen heeft opgericht. Tijdens het DCTF-Jaarcongres wordt ook aandacht besteed aan dit onderwerp. In 2015 zal 
de DCTF een actieve rol op zich nemen om de veldpartijen te consulteren over de praktische gevolgen van de 
aangepaste Nederlandse wet- en regelgeving.   
 
 


