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Eisen aan het onderzoeksdossier 

Versienummer: 2021.1 Datum: 27 Mei 2021 

X 

Talen / Languages 

Zie voor het Engels de tweede helft van dit document  
For English, see the second half of this document 

X 

Algemeen 

 − Ondertekend (van toepassing op bepaalde documenten, wordt per document hieronder 
aangegeven).  

− Voorzien van versienummer en datum. 
− Bestandsnaam conform de aanbiedingsbrief van Stichting BEBO. 
− Bij herindieningen en amendementen een Track Change meesturen.  
− We zijn alleen verantwoordelijk voor de beoordeling van de Nederlandstalige 

proefpersonendocumenten.  

• In onze goedkeuringsbrieven is de volgende zin opgenomen ‘The Committee 
assessed and approved the Dutch versions of the subject information only. 
Responsibility for the certified translation lies with the party concerned.’. 

X 

Onderzoeksdossier 

A. Correspondentie 

A1 Gebruik Cover Letter van Stichting BEBO incl. Appendix I (beschikbaar in het Nederlands 
en in het Engels). Eigen opmaak Cover Letter toegestaan mits de gevraagde secties uit 
onze Cover Letters worden overgenomen.  
Ondertekend 

A2 Geen bijzonderheden (zie algemeen). 

A3 Geen bijzonderheden (zie algemeen). 

B. Formulier ABR (B1) 

 F1 Graag een complete uitwerking wervingsprocedure.  

 F2 Minimaal 48 uur bedenktijd (tussen ontvangen ICF en tekenen ICF), tenzij 
Tenzij kan twee kanten op werken: 
1. De indiener duidelijk kan beargumenteren waarom op de desbetreffende studie 

een andere termijn van toepassing is. 
2. De METC het nodig vindt om voor de voorliggende studie een andere termijn te 

vragen. 

 F4a Geboortedatum mag geen onderdeel uitmaken van de codering.  

 K Volgens de Toelichting ABR-Formulier, versie 15 december 2015, dient vanwege 
registratie van het onderzoek in de openbare CCMO-database de samenvatting in het 
Nederlands en in het Engels te worden gegeven. 

 Ondertekend 

B. Overige formulieren  

B3 Geen bijzonderheden (zie algemeen). 

B5 Graag duidelijk aangeven wat en waarom (rationale, verplicht) er gewijzigd is in het geval 
van een substantieel amendement.  
Ondertekend  

B6 Geen bijzonderheden (zie algemeen). 

B7 Graag bij het indienen van een Early Termination een rationale toevoegen.  
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Ondertekend 

C. Protocol 

C1 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

C2 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

D. Productinformatie 

D1 Geen bijzonderheden (zie algemeen). 

D2 Geen bijzonderheden (zie algemeen). 

D3 Labels altijd tenminste in het Nederlands indienen.  

D4 − Géén verzameldocument (bulk) indienen.  
− Stichting BEBO handhaaft niet op de geldigheid van deze documenten. Dit valt onder 

de verantwoordelijkheid van de indiener of fabrikant. 
− Bij 11 of meer D4 documenten nemen wij de documenten niet meer individueel op op 

de LoA. We nemen dan de volgende verklaring op: ‘All applicable Statements and 
Licenses, submitted on ddMmmyy’. 

E. Informatie proefpersonen 

E1/2 Gebruik meest recente CCMO PIF-template als basis.  
Indien het document niet voldoet aan de kwaliteitseisen bestaat de mogelijkheid dat 
het niet in behandeling wordt genomen.  
− Bewaartermijnen van gegevens en lichaamsmateriaal dienen maximaal 25 jaar te zijn 

(zonder de toevoeging ‘ten minste’ of ‘minimaal’).  
− Toestemmingsformulier: ‘Ik heb de informatiebrief gelezen en begrepen’.  

E3 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

E4 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

E5 In principe ter notificatie.  

F. Vragenlijsten e.d. 

F1 Alle vragenlijsten die de deelnemers aan het onderzoek moeten invullen, dienen in het 
Nederlands te zijn opgesteld en ter beoordeling worden voorgelegd. Een uitzondering kan 
een Engelse vragenlijst zijn die algemeen wordt gebruikt in Nederland én gevalideerd is.  

F2 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

F3 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

F4 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

G. Verzekeringen 

G1 De documenten dienen te voldoen aan het besluit verplichte verzekering bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen (d.d. 1 juli 2015).  

G2 In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), die sinds 1 juli 2012 
van kracht is, zijn in artikel 7, lid 8 t/m 11, regels vastgelegd ten aanzien van de 
aansprakelijkheid van de uitvoerder of de verrichter bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoek. 

H. CV’s 

H1 Volgt binnenkort.  

H2 Volgt binnenkort. 

I. Deelnemende centra 

I1 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

I2 Het gebruik van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) is tot nader besluit 
uitgesteld. In de overgangsperiode kunnen opdrachtgevers kiezen of ze voor de toetsing 
van de geschiktheid van de deelnemende onderzoeksinstellingen gebruik maken van de 
Onderzoeksverklaring of de VGO. Meer informatie is te vinden op de website van de 
CCMO en de DCRF.  

I3 Volgt binnenkort. 

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/publicaties/formulieren/2020/09/03/standaardonderzoeksdossier-e1-model-proefpersoneninformatie
https://www.ccmo.nl/onderzoekers/standaardonderzoeksdossier/f-vragenlijsten/f1-vragenlijsten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035881/2015-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2020-01-01
https://stbebo.sharepoint.com/kantoor/Algemeen/website/I2.%20Onderzoeksverklaringen%20of%20Verklaring%20Geschiktheid%20Onderzoeksinstelling%20(VGO)%20|%20Onderzoekers%20|%20Centrale%20Commissie%20Mensgebonden%20Onderzoek%20(ccmo.nl)
https://dcrfonline.nl/ectr-procedure-lokale-haalbaarheid/
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J. Financiële vergoedingen 

 Geen bijzonderheden.  

K. Overige documenten 

K1 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

K2 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

K3 − Het onderzoekscontract mag ten tijde van de initiële indiening en de goedkeuring een 
conceptversie zijn. Voor de start van de studie heeft de METC een gefinaliseerd en 
ondertekend contract nodig met ten minste één van de deelnemende centra, ervan 
uitgaande dat de gestelde voorwaarden hetzelfde zullen zijn voor de andere 
deelnemende centra.  

• Mocht de gefinaliseerde versie afwijken van de conceptversie dan graag een 
Track Change versie mee indienen.  

• Indien de gefinaliseerde versie niet afwijkt van de conceptversie dan graag in 
de aanbiedingsbrief hierover een verklaring opnemen.  

− De VGO-regeling is tot nader besluit uitgesteld.  
− Contract dient te voldoen aan CCMO-richtlijn Beoordeling Onderzoekscontracten, d.d. 

20 September 2011. Review en publicatietermijnen conform richtlijn.   

K4 Geen bijzonderheden (zie algemeen).  

K5 − Wanneer een DSMB is ingesteld dient de charter onderdeel uit te maken van het 
onderzoek. De samenstelling van de DSMB moet opgenomen zijn zodat de 
onafhankelijkheid van de DMSB leden kan worden gecheckt.  

− De METC vereist een definitieve versie van dit document, in principe ondertekend. In 
uitzonderingsgevallen kan de studie goedgekeurd worden mits er geen aanpassingen 
worden gedaan en de METC op de hoogte is van de datum waarop het document 
ondertekend zal worden.  

K6 Huisartsenbrieven in het Nederlands.  

L. Veiligheidsinformatie 

 De diverse veiligheidsrapportages (halfjaarlijks, jaarlijks, DSURs, SUSARs, SSLLs) zijn 
specifiek voor geneesmiddelenonderzoek. Voor een onderzoek met bijvoorbeeld een 
voedingssupplement geldt dat er een jaarlijkse voortgangsrapportage moet worden 
ingediend, waar ook een vraag over veiligheid wordt gesteld, en dat alle SAEs moeten 
worden gemeld. 

M. Voortgang en resultaten 

M1 Graag een APR apart indienen (niet indienen als onderdeel van een substantieel 
amendement). Indiening mag wel gelijktijdig plaatsvinden of gezamenlijk met andere 
veiligheidsrapportages. Graag altijd indienen met Cover Letter.  
Een APR nemen wij niet op in een Letter of Approval. 

 

  

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/publicaties/richtlijnen/2011/09/20/ccmo-richtlijn-beoordeling-onderzoekscontracten
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Requirements to the research file  
Version: 2021.1 Date: 27 May 2021 

X 

General 

 − Documents must be signed (applies to certain documents, as indicated per document 
below).   

− Documents must be provided with version number and date.  
− Documents must have a file name in accordance with Cover Letters of Foundation BEBO.  
− Please enclose a Track Change version with resubmissions and amendments.  
− We are solely responsible for the Dutch version of subject documents.  

• Our Letters of Approval contain the following sentence: ‘The Committee 
assessed and approved the Dutch versions of the subject information only. 
Responsibility for the certified translation lies with the party concerned.’. 

X 

Research file  

A. Correspondence 

A1 Please make use of the Cover Letters from Foundation BEBO including Appendix I (available 
in Dutch and English). You could use your own layout Cover Letter provided that the 
requested sections are copies from our Cover Letters.  
Signed 

A2 No specific information (see general).  

A3 No specific information (see general). 

B. ABR-form (B1) 

 F1 Please include a complete and elaborate description of the recruitment procedure.   

 F2 A minimum of 48 hours reflection period (between receiving the ICF and signing the ICF), 
unless 
Unless can work both ways: 
1. The submitter can clearly substantiate why a different term applies to the study in 

question. 
2. The MREC considers it necessary to request a different term for the present study.  

 F4a Date of birth should not be part of the coding.  

 K According to the Explanatory Notes to the ABR, version 15 December 2015, due to the 
registration of the research in the public CCMO database, the summary must be given in 
Dutch and in English.  

 Signed 

B. Forms 

B3 No specific information (see general). 

B5 Please state clearly what and why (rationale, mandatory) has been changed in the case of a 
substantial amendment.  
Signed 

B6 No specific information (see general). 

B7 Please add a rationale when submitting an Early Termination.  
Signed 

C. Protocol 

C1 No specific information (see general). 

C2 No specific information (see general). 

D. Product information 

D1 No specific information (see general). 
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D2 No specific information (see general). 

D3 Always submit labels in at least the Dutch language.  

D4 − Please do not submit bulk documents. 
− Foundation BEBO does not maintain the validity of these documents. This is the 

responsibility of the submitter or manufacturer.  
− With 11 or more D4 documents, we no longer include the documents individually on 

the Letter of Approval. We then include the following statement: ‘All applicable 
Statements and Licenses, submitted on ddMmmyy’.  

E. Information research subjects 

E1/2 Please make use of the most recent CCMO ICF template.  
If the document does not meet the quality requirements, there is a possibility that it will 
not be processed.  
− Retention periods of data and bodily materials must be a maximum of 25 years 

(without the addition ‘at least’ or ‘minimal’).  
− Consent form: ‘I have read and understood the information letter’ (see Dutch version).  

E3 No specific information (see general). 

E4 No specific information (see general). 

F. Questionnaires etc. 

F1 All questionnaires that must be completed by research participants must be drafted in 
Dutch and submitted for review. An exception is an English questionnaire commonly used 
in the Netherlands and which has been validated. 

F2 No specific information (see general). 

F3 No specific information (see general). 

F4 No specific information (see general). 

G. Insurances 

G1 The documents must comply with the Decree on compulsory insurance for medical 
scientific research involving humans (dated 1 July 2015). There is no English link available.  

G2 In the Medical Scientific Research with Human Subjects Act (WMO), which has been in 
force since 1 July 2012, rules are laid down in Article 7, paragraphs 8 to 11 with regard to 
the liability of the executor or the provider in the event of medical research. There is no 
English link available. 

H. CVs 

H1 Will follow soon.  

H2 Will follow soon. 

I. Participating centres 

I1 No specific information (see general). 

I2 The use of the Site Suitability Declaration has been postponed until further decision. This 
period is a transition period in which CRO’s can choose whether they use the Research 
Declaration or the Site Suitability Declaration to assess the suitability of the participating 
centres. More information can be found on the website of the CCMO and the DCRF (not in 
English).  

I3 Will follow soon. 

J. Financial compensation 

 No specific information.  

K. Other documents 

K1 No specific information (see general). 

K2 No specific information (see general). 

K3 − The study contract may be a draft version at the time of initial submission and 
approval. Before the start of the study, the MREC needs a finalized and signed contract 

https://english.ccmo.nl/investigators/standard-research-file/f-questionnaires-etc/f1-questionnaires
https://english.ccmo.nl/investigators/standard-research-file/i-participating-centres/i2-research-declaration-or-site-suitability-declaration
https://dcrfonline.nl/ectr-procedure-lokale-haalbaarheid/
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with at least one of the participating centres, assuming that the conditions set will be 
the same for other participating centres.  

• If the finalized version deviates from the draft version, please also submit a 
Track Change version. 

• If the finalized version does not deviate from the draft version, please include a 
statement about this in the Cover Letter.  

− The Site Suitability Declaration has been postponed until further notice.  
− The contract must comply with CCMO guidelines Evaluation Research Contracts, dated 

20 September 2011. Please keep review and publication deadlines in accordance with 
guidelines.  

K4 No specific information (see general). 

K5 − When a DSMB has been established, the charter must form part of the research. The 
composition of the DSMB must be included so that the independence of the DSMB 
members can be assessed.  

− The MREC requires a final version of this document, in principle signed. In exceptional 
cases, the study can be approved provided no adjustments are made and the MREC is 
informed of the date on which the document will be signed.  

K6 General practitioner letters in Dutch.  

L. Safety Information 

 The various safety reports (semi-annual, annual, DSURs, SUSARs, SSLLs) are specific to drug 
research. For a study with, for example, a dietary supplement, an annual progress report 
must be submitted, including a question about safety, and all SAEs must be reported. 

M. Progress and results 

M1 Please submit an APR separately (do not submit as part of substantial amendment). 
Submission may take place simultaneously or jointly with other safety reports. Please 
always submit with a Cover Letter. We do not include an APR in a Letter of Approval.  

 

 

 


