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1. Inleiding

Dit document dient als leidraad bij het geleidelijk heropstarten van onderzoeks-gerelateerde
activiteiten binnen UZ Leuven.
Het geleidelijk heropstarten heeft zoals de nationale richtlijnen tot doel:

• De verspreiding van SARS-COV-2 zoveel mogelijk tegen te gaan

• Een specifieke studie-gerelateerde aanvulling te bieden bij de UZ Leuven richtlijnen
voor het geleidelijk hervatten van de klinische activiteiten

• Een antwoord te bieden op te verwachten logistieke uitdagingen i.k.v. klinische
studies

Maatregelen opgelegd vanuit de overheid, en maatregelen uitgevaardigd door UZ Leuven,
primeren over de richtlijnen beschreven in dit draaiboek voor het hervatten van klinische

onderzoeksactiviteiten.

Bovendien mag het hervatten van onderzoeksactiviteiten in geen geval de capaciteit van de
klinische zorg (die ook in verschillende stappen geleidelijk wordt heropgestart) onder druk

zetten.

Ook dienen eventuele studie-specifieke richtlijnen zoals gespecifieerd in het protocol of
opgedragen door de sponsor van de studie, gevolgd te worden op voorwaarde dat deze niet
in tegenspraak zijn met de maatregelen vanuit de overheid en UZ Leuven.
In het bijzonder, wordt voorlopig nog voorkeur gegeven aan tele-visites, wanneer het
protocol dit toelaat.

2. Heropstarten studie activiteiten

Hervatten studieactiviteiten in verschillende stappen:

Stap 1: Gecontroleerd hernemen van dringende activiteiten en activiteiten met
minimale impact op patiënten, zorgpersoneel en ondersteunende diensten,
met beperkte nood aan persoonlijke beschermingsmiddelen en beperkt
besmettingsgevaar
,» Vanaf 18mei2020

Stap 2: Geleidelijke terugkeer naar aangepaste routine
» Vanaf 8 Juni 2020, tenzij herinvoering beperkende COVID-19
maatregelen door de Belgische overheid, dan wel door UZ Leuven

2.1 Watkan in Stap 1?

Mogelijk dringende activiteiten:

• Om het welzijn van de patiënt te vrijwaren, kan het opstarten van een nieuwe
behandeling of verder zetten van een reeds aangevatte behandeling i.k.v. een
onderzoeksprotocol, niet langer uitgesteld worden

• Om de gezondheid van de patiënt en/of de validiteit van de data en/of
safety/efficacy parameters te vrijwaren kan een al dan niet geplande studievisite niet
langer uitgesteld worden
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Activiteiten met beperkte impact:

Activiteiten die geen bijkomend contact vereisen met patiënten, externe bezoekers
of partners (bv: monitors, dienstverleners etc.), hetzij met medewerkers van UZL.
Bv: data review, data entry, op punt stellen van de studie documentatie, jaarlijks
nazicht van de essentiële documenten voor de studie, retrospectief onderzoek
waarvoor reeds informed consent van de patiënt werd bekomen, etc.
Te noteren: remote Source Data Verification is niet toegelaten (per FAGG)

• Activiteiten die geen bijkomende persoonlijke beschermingsmaterialen vereisen

• Activiteiten die geen bijkomende contacten/interacties met gehospitaliseerde
COVID-19 besmette patiënten vereisen, bovenop de dagelijkse opvolging in het
CD VI D-1 9 zorgprogramma

• Activiteiten die weinig of geen inzet van extra mensen en/of middelen vereisen
(enkel intern personeel, zonder impact op de klinische werking)

2.2 Wat kan in Stap 2?

Niet dringende activiteiten:

De volgende onderzoeks-gerelateerde activiteiten worden als niet dringend gezien:

• Audit visites en inspecties

• Monitoring visites

• On-site initiation visits

• On-site study close out visits

• Actief (her-)opstarten studie rekrutering en/of afwerken van reeds gestarte
screening procedures en/of bekomen van “nieuwe” baseline gegevens (“re
screening”) met het oog op inclusie in een klinische studie (behoudens dringende
redenen, zie hieronder)

• Randomisatie van patiënten die voor aanvang van de beperkende COVID-1 9
maatregelen, de screening procedures voltooiden (behoudens dringende redenen,
zie hieronder)

• Long-term post-treatment routine follow-up visites voor studies en/of patiënten
populaties waarvoor weinig of geen levensbedreigende medische complicaties
verwacht worden

• Off-site archiveren van documenten

lmpactvolle activiteiten:

• Activiteiten met betrokkenheid van en fysiek contact met externe partijen (bv:
externe monitors, PhD en master studenten, stagiairs etc.)

• Studie-specifieke activiteiten gebruikmakend van bijkomende
ziekenhuisinfrastructuur, bv: functiemetingen, medische beeldvorming (uitgezonderd
dringende gevallen, zie hierboven, en stap 1 met aparte patiëntenstroom), etc.

• Activiteiten die de capaciteitsbeperking opgelegd door UZL richtlijnen onder druk
zetten
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3. Impact assessment

Het studie team evalueert:

1) De impact van COVID-19 beperkende maatregelen op het verdere verloop van de
studie

2) De mogelijke impact bij hervatten van de studie activiteiten, bv: re-screening en/of
heropstarten van de studiebehandeling na langdurige onderbreking.

Indien aangewezen worden de volgende studie-specifieke documenten geamendeerd ten
einde de veiligheid van de patiënten en de integriteit van de studie te vrijwaren.:

• Protocol: zou al gebeurd moeten zijn, wanneer bv. opvoigvisites telefonisch werden
georganiseerd tijdens de CCVI D-19 periode i.p.v. in het ziekenhuis. Bijkomend zou het
bv. kunnen dat de studieduur en/of rekruteringsperiode verlengd dient te worden etc.

• Operationele draaiboeken: bv. aangepaste procedures voor afname en verwerking van
labo stalen bij COVID-1 9 positieve patiënten, procedures voor het bekomen van informed
consent of voor bereiding/toediening van studiemedicatie, etc.)

• Statistical Analysis Plan (SAP): bv. in geval van missing data, aanpassingen aan de
sample size of procedures die op gewijzigde manier zijn uitgevoerd o.w.v. COVID-19 etc.

• Data Management Plan (DMP): bv.m.b.t. query management, tijdstip van database lock
etc.

• Safety Management Plan (SMP): bv. m.b.t. opvolging van laattijdig gerapporteerde
safety events etc.

• Monitoring Plan (MP): bv. m.b.t. monitoring frequentie, etc.

• Studiecontracten en -budgetten: zoals aangegeven in de communicatie van 25 maart
2020 is het belangrijk er duidelijke afspraken op papier (email) gemaakt worden met
Sponsors indien bv. studiebezoeken van patiënten o.w.v. corona vervangen zouden
worden door telefonische “visites” en hoe deze gefactureerd mogen worden (kostprijs
overeen te komen).
Zorg ook voor duidelijke en volledige documentatie over welke patiënten i.k.v. een studie
een tele-visite kregen en welke studie-specifieke handelingen tijdens zo’n visite werden
uitgevoerd (bv: verzamelen AEs, concomitant medication, etc. + eventueel nasturen van
de studiemedicatie). Firma’s vragen regelmatig gedetailleerde overzichten van wat er
gefactureerd wordt.

4. ICF proces

Zolang nationale en/of UZ Leuven-specifieke maatregelen tot het inperken van de SARS
COV-2 epidemie van kracht zijn; geldt op de COVID-specifieke units, de aangepaste
procedure voor het bekomen van informed consent i.k.v. klinisch onderzoek, zoals
goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek.

Deze aangepaste procedure kan eveneens toegepast worden bij patiënten die positief getest
werden of bij symptomatisch vermoeden van besmetting.

5. SARS-COV-2 verspreiding tegengaan
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CCVI D-specifieke richtlijnen opgelegd vanuit de overheid, en maatregelen uitgevaardigd
door UZ Leuven dienen steeds gevolgd te worden.
Ook in het kader van klinisch onderzoek, benadrukken we

5.1 COVID-19 test-resultaten

• Indien een patiënt positief testte op COVID-1 9, wordt het testresultaat genoteerd in
het persoonlijk elektronisch patiënten dossier (“KWS”) van de patiënt en wordt ook
de “COVID-1 9” vlag aangevinkt om zorgverstrekkers te wijzen op het verhoogde
besmettingsgevaar, zodat bijkomende beschermende maatregelen genomen
kunnen worden m.b.t. de omgang met de patiënt, om de verdere verspreiding van
het virus te voorkomen

• Een positief test resultaat mag echter nooit de medische zorg negatief beïnvloeden;
het zorgpersoneel bewerkstelligt hoe dan ook een zorgkader waarin de patiënt en
eventuele begeleider zich veilig, welkom en niet vervreemd voelen.

5.2 Mondmaskers en persoonlijk beschermingsmateriaal.

• Het gebruik van een mondmasker is voor iedereen verplicht in en rond UZ Leuven

• Bij het inplannen van een bezoek aan UZ Leuven, wordt de bezoeker erop attent
gemaakt bij voorkeur in een eigen mondmasker te voorzien. Externen (bv. monitors)
moeten zelf een mondmasker en ontsmettende handgel voorzien.

• Bij gebrek aan een eigen mondmasker, verwijzen UZ Leuven medewerkers de
patiënt/bezoeker zo snel mogelijk naar een verdeelpunt waar mondmaskers
verkregen kunnen worden

5.3 Social distancing

• Wachtzalen en consulatie ruimtes worden voorbereid om bezoekers voldoende
ruimte te geven om de nodige afstand te kunnen bewaren

• Het inplannen van studievisites mag in geen geval de klinische zorg binnen het
ziekenhuis in gedrang brengen. Er dient rekening gehouden te worden met de
tijdelijk opgelegde capaciteitsbeperking.

• Studiepatiënten dienen zich bij voorkeur alleen aan; indien nodig kan een volwassen
patiënt vergezeld worden door 1 begeleider. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen
begeleid worden door beide ouders.

• Groepsleiders en afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het (her)organiseren
van de werkplek en/of het werkingskader om geldende richtlijnen m.b.t. social
distancing te garanderen.

• Ook bij het inplannen van bezoeken door studie monitors dient een gepaste
werkplek voorzien te worden. Studiemedewerkers zorgen voor duidelijke afspraken
omtrent de beschikbaarheid en reservatie van lokalen. Vergaderzalen kunnen
hiervoor worden gebruikt, mits beperking van het aantal aanwezigen ten einde
social distancing te kunnen toepassen. Bovendien moet voldoende supervisie
worden voorzien door de studie medewerkers bij het onderbrengen van de monitors.

• Slechts 1 monitor per studie wordt gelijktijdig toegelaten

5.4 Ontsmetten

• Materialen die het ziekenhuis worden binnengebracht door een positief-geteste
patiënt en/of een patiënt met vermoeden van besmetting en/of zijn/haar begeleider,
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zoals bv: medicatie doosjes, documenten, dagboekjes, vragenhijsten etc. worden
door het studiepersoneel met handschoenen aangenomen en 72u in een gesloten
zak met druksluiting (type “diepvrieszakjes”) bewaard in een daartoe voorbestemde
afgesloten ruimte of kast.
Op de buitenzijde van het zakje wordt de studie d.m.v. het unieke S-nummer
geïdentificeerd, alsook de datum van de quarantaine aanvang.

• Desgevallend toestellen, apparatuur en smart devices gebruikt voor metingen (of
het uitlezen van metingen) en worden onmiddellijk voor en na gebruik ontsmet.

• Na het bezoek van een studie monitor wordt de monitor’s werkplek en de
infrastructuur die door de monitor werd gebruikt (bv: UZL computer) grondig ontsmet
door de verantwoordelijke medewerker voor de studie. Het uitlenen van UZL laptop
is momenteel niet mogelijk.

• Zowel UZ Leuven medewerkers als patiënten en bezoekers (inch. monitors) worden
geacht de richtlijnen rond handhygiëne in acht te nemen

Het studie team neemt zelfde nodige maatregelen en stemt ook af met andere diensten die
ik v klinische studies betrokken pad,] zijn om zich ervan te vergewissen dat de nodige

procedures per protocol uitgevoerd kunnen worden i.f.v. de beschikbare capaciteit op de
betrokken dienst, de mogelijkheid tot social distancing en het toepassen van beschermende

en ontsmettingsmaatregelen ten einde de verspreiding van SARS-COV-2 tegen te gaan.

6. Versieverloop

Versie Rationale voor aanpassing

1.008 mei 2020 Nieuw document

7. Bekrachtiging

Auteur Bekrachtiging

Heidi Sterckx, Prof r Kathleen Claes,
Diensthoofd UZL CTC Klinisch Operationeel Verantwoordelijke
Datum: 13mei2020 Datum: 13mei2020

Bekrachtigi

Prof Dr Gert Van
Hoofdgeneesheer
Datum: 13mei2020
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