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De tijdslijn van de Procedure Lokale Haalbaarheid

De verrichter inventari-
seert welke centra 
deelnemen.

De verrichter informeert de 
locale hoofdonderzoekers 
uiterlijk 14 dagen voor de 
indieningsdatum over het 
onderzoek met behulp van 
het protocol, de VGO en 
een global landelijk budget.

De verrichter levert (zodra 
beschikbaar) de draft 
 documenten, zoals 
manuals, IB, PIF, aan bij de 
deelnemende instellingen .

De CTA wordt gefinali-
seerd door de juridi-
sche afdelingen van de 
onderzoeksinstelling en 
de verrichter.

Goedkeuring!

De verrichter is beschikbaar 
voor eventuele vragen van 
de METC.

De METC beoordeelt het dossier.

De verrichter  levert de finale 
 documenten aan de 
deelnemende instellingen. 

De verrichter is beschikbaar 
voor eventuele vragen van 
de METC.

De verrichter deelt de 
METC-goedkeuring en 
de lijst van goed-
gekeurde documenten 
met alle deelnemende 
onderzoeksinstellingen.

Lokale hoofdonderzoe-
kers stemmen af met 
de afdelingen.

Na goedkeuring van de 
METC starten de lokale 
hoofdonderzoekers in 
samenwerking met de 
onderzoeksteams direct 
met de uitvoer van het 
onderzoek in de 
onderzoeksinstellingen.

Hoofdonderzoekers en 
afdelingen  leggen geschiktheid 
van de onderzoeksinstelling vast 
in VGO Bijlages.

* De “Checklist lokale uitvoerbaarheid” is geen verplicht omderdeel van de procedure Lokale Haalbaarheid.

RvB onderzoekinstelling 
tekent de VGO.

Het  finale budget 
wordt vastgesteld.

Parallel aan de METC 
toetsing vindt de lokale 
haalbaarheidsverificatie 
plaats. Bijvoorbeeld m.b.v. 
de Checklist lokale 
uitvoerbaarheid.

Op basis van de 
ontvangen manuals 
worden werkprocessen 
voorbereid.

De CTA wordt 
ondertekend door de 
onderzoeksinstelling 
en de onderzoeker. 
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De verrichter dient het 
onderzoeksdossier, met de VGO's 
van de onderzoeksinstellingen en 
de template CTA in bij de METC.
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