Richtlijn risico-inventarisatie als gevolg van COVID
pandemie MUMC+

1. Samenvatting
De uitvoering en de deelnemers van klinisch onderzoek kunnen door de gevolgen van de COVID-19
pandemie geraakt zijn. Hierdoor kan pragmatisch handelen noodzakelijk zijn. Dit handelen moet
proportioneel zijn en afwegingen moeten op een risicoanalyse (benefit-risk) zijn gebaseerd (bron: IGJ)
Om de juiste beslissingen te nemen, wordt sinds het begin van de pandemie verwezen naar
uitvoering en documentatie van een risico-inventarisatie. De gemaakte afwegingen voor eventuele
wijzigingen in de uitvoering van een studie dienen, gedocumenteerd te worden.
De verschillende mogelijkheden/keuzes als gevolg van de risico-inventarisatie zijn als volgt:
Het onderzoek wordt voortgezet;
Het onderzoek wordt voortgezet met wijzigingen;
Het onderzoek wordt (tijdelijk) stopgezet;
Het onderzoek heeft stilgelegen en wordt of is weer opnieuw opgestart.
Bovenstaande keuze wordt overgelaten aan de hoofdonderzoeker. Documenteer de gevolgen en de
argumentatie voor deze wijzigingen in het risico-inventarisatie document (zie onder).
Houd bovendien rekening met de geldende maatregelen en beperkingen t.a.v. het uitvoeren van
medisch wetenschappelijk onderzoek. Zie COVID-19 infectiepreventieve maatregelen voor MUMC
brede richtlijnen t.a.v. patiëntveiligheid ten tijde van de COVID pandemie. Voor meer informatie over
de richtlijnen die gelden binnen de UM, zie graag de corona gerelateerde informatie voor UMmedewerkers.
2. De risico-inventarisatie
Er is een document opgesteld waarin de uitkomst van de risico-inventarisatie kan worden vastgelegd
(dit mag ook in een ander document waarin dezelfde aspecten naar voren komen). Onderzoekers
wordt gevraagd om voor elk lopend (of in 2021 afgesloten) onderzoek het document ‘Risicoinventarisatie inzake COVID-19’ in te vullen. Doe dit ook wanneer er geen gevolgen zijn (geweest)
binnen uw studie.
Archivering risico-inventarisatie
Het vastleggen van alle afwijkingen van het protocol en de standaard werkwijze, inclusief het tijdelijk
stopzetten, vindt schriftelijk plaats (b.v. via de note to file of protocol deviation log). Bewaar de risicoinventarisatie in het onderzoeksdossier onder het tabblad risicomanagement (TMF/ISF).
3. Achtergrond
Sinds de eerste Corona-golf in 2020 heeft de Raad van Bestuur MUMC+ het (tijdelijk) stopzetten van
(mensgebonden) wetenschappelijk onderzoek niet verplicht. Houd echter altijd de actuele
berichtgeving vanuit het MUMC+ in de gaten: mocht er een acute verandering zijn in richtlijnen vanuit
de Raad van Bestuur MUMC+, dan heeft dit altijd voorrang en zal deze richtlijn worden aangepast.

Richtlijn risico-inventarisatie ten tijde van COVID pandemie_AnOl_V2.0_21FEB2022

Pagina 1 van 2

In deze richtlijn en het risico-inventarisatie document wordt verwezen naar landelijke en internationale
richtlijnen van de IGJ, CCMO, Rijksoverheid en EMA. Deze instanties benadrukken allen dat de
veiligheid van deelnemers aan het onderzoek bovenaan staat.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar helpdesk.ctcm@mumc.nl.
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