
JAAROVERZICHT 2017-2018

ENABLING RESEARCH,
OUR QUALITY



Met dit bericht in SUMMUM, de nieuwsbrief van het Maastricht UMC+, begon ruim een jaar geleden mijn avontuur bij het CTCM. 

Een ware ontdekkingsreis voor mij door een nieuwe organisatie, met veel nieuwe gezichten, én een recent geactualiseerde visie en 

strategie. Ik herinner me nog goed dat één van de OR leden mij bij de kennismaking vroeg ‘of ik alleen op de winkel kwam passen’. 

Nee dus! Ondersteund door een geweldig team van medewerkers en MT raakte ik snel ingewerkt in de organisatie en zijn we meteen 

aan de slag gegaan om verder inhoud te geven aan de visie en strategie. Enerzijds met de blik naar binnen, om de CTCM organisatie-

structuur en –inrichting te kunnen laten aansluiten op de ambitie om dé verbindende schakel in de keten van onderzoeksondersteu-

ning te willen zijn. Maar zeker ook met de blik naar buiten, om verder vorm te geven aan de ondersteuning van en samenwerking met 

onderzoekers en andere klanten of partners in de keten van onderzoek en onderzoeksondersteuning.

De periode juni-december 2018 is voor mij een wervelende periode geweest waarin het CTCM mij volledig heeft ‘ingepakt’.  

Per 1 januari 2019 ben ik dan ook tot mijn grote genoegen formeel benoemd to directeur CTCM. Mijn persoonlijke ambitie daarbij 

is om de missie van het CTCM nog beter neer te kunnen zetten en waarde te kunnen toevoegen door samen te werken.

In dit jaaroverzicht kunt u verder lezen wat onze ambities zijn, en treft u tevens een aantal milestones en highlights aan over de 

afgelopen periode. Wat betreft de toekomst van het CTCM; deze zie ik vol vertrouwen, en graag samen met u, tegemoet!

Carmen Dirksen

CEO

Introductie

Mevrouw dr. Gemma Voss, thans directeur Clinical Trial Center Maastricht 

B.V., zal per 1 juni 2018 het Maastricht UMC+ verlaten. Met ingang van 1 

juni 2018 zal mevrouw prof.dr. Carmen Dirksen, tevens hoofd afdeling 

Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment (KEMTA),

tot 1 januari 2019 haar als directeur a.i. CTCM B.V. opvolgen.



Het CTCM heeft recentelijk een nieuwe missie en visie geformuleerd. Vanuit de missie: “Het professioneel faciliteren van 

mensgebonden onderzoek” is de nieuwe visie: “Dé verbindende schakel in de keten van onderzoeksondersteuning” 

ontstaan. In de huidige situatie is de strategie voor de klant primair gericht op product leiderschap. Zowel vanuit de 

strategie als de wens van de medewerkers, wil CTCM meer focus leggen op de relatie met de klant. Dit vraagt om meer  

procesgericht denken en handelen. CTCM heeft hierbij de ambitie om zich te profileren als ketenregulator van 

mensgebonden onderzoek. Hierbij staan de behoeften van de onderzoeker centraal en de onderzoeker wordt d.m.v. 

doorverwijzing (loketfunctie) en samenwerking met andere partners in de keten zo goed mogelijk begeleid door de  

keten van onderzoeksondersteuning. 

Deze nieuwe visie behoeft nog de nodige uitwerking, aanpassingen in CTCM-organisatiestructuur, alsook investeringen. 

De medewerkers van het CTCM zijn betrokken en gemotiveerd om naar een nieuwe organisatiestructuur toe te 

werken.

Een ander onderdeel van de hernieuwde strategie is het opzetten / optimaliseren van een onderzoeksinfrastructuur 

binnen andere ziekenhuizen in de regio. Hiertoe zijn vorig jaar verschillende organisatie audits door ons uitgevoerd ter 

voorbereiding. Dit zal in de toekomst nog de nodige aandacht vragen en krijgen.

Passend binnen deze hernieuwde CTCM visie, loopt een samenwerkingstraject met het data- en informatie- 

centrum MEMIC lopende, met als gezamenlijke visie “Dé verbindende schakel in de keten van onderzoeksonder-

steuning op vlak van Research Data Management”. In dit traject worden er gezamenlijke activiteiten en projecten 

opgepakt om de ambitie op vlak van Research Data Management voor mensgebonden onderzoek in het 

 Maastricht UMC+ te realiseren.

De visie stap voor stap:

Veranderingen & toekomst

1. Verbindende schakel
Eén loket waar de onderzoeker terecht kan voor beantwoording van 

de meest voorkomende ondersteuningsvragen of via de poortfunctie 

doorverwezen wordt naar de juiste partner in de keten.

3. Keten
Samenwerking met onderzoekers en met expertises binnen de 

onderzoeksondersteuning, zodat op een goede manier de doorwijzing 

in de keten kan plaatsvinden.

2. Onderzoeksondersteuning
Op- en afschalen afhankelijk van de behoefte van de onderzoeker.



Milestones

Focus op de regio

CTCM heeft haar netwerk van samenwerkingen uitgebreid in Zuidoost Nederland, en meerdere organisatie brede  

audits uitgevoerd voor diverse ST- Ziekenhuizen. Maxima Medisch Centrum, Zuyderland Medisch Centrum en VieCuri  

zijn hier voorbeelden van.

Zuyderland is een mooi voorbeeld van de samenwerking. Voor dit centrum heeft CTCM een op maat gemaakt 

kwaliteitssysteem voor onderzoek ontwikkeld. Deze dienst kan door alle geïnteresseerde centra worden afgenomen.

Our relations

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Zuyderland Heerlen

Zuyderland Sittard-Geleen

CTCM 

VieCuri Venlo

Maxima Medisch Centrum Eindhoven

Brightlands

https://www.mumc.nl/
https://www.viecuri.nl/
https://www.zuyderland.nl/
https://www.mmc.nl/
https://www.brightlands.com/
https://www.iconplc.com/
http://www.acron.nl/
https://www.iqvia.com/


Milestones

AVG-aanstelling FG

In mei 2018 is de Europese Privacywetgeving (AVG) 

flink aangescherpt. Voor organisaties, zoals CTCM, 

die op grote schaal en als één van de kernactiviteiten 

bijzondere persoonsgegevens verwerken, is aanstelling 

van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) vanuit 

deze wetgeving verplicht. De FG is de interne toezichthouder 

die zich voornamelijk richt op het creëren van privacy-bewustzijn 

in de organisatie, informatie en advies geeft over de wettelijke 

verplichtingen en actief betrokken is bij de wijze waarop wordt 

omgegaan met persoonsgegevens. 

Annika Olofsen                                                                                            
Quality Consultant 

“Praktisch gezien betekent dit dat ik het verwerkingsregister bijhoud 

(hierin staan alle verwerkingen die worden uitgevoerd, van HRM tot 

aan uitwerking van de dienstverlening), collega’s informeer en adviseer 

en werk ik mee aan een optimalisatie of opzet van procedures. 

Ook met onze klanten, zoals het Maastricht UMC+, overleg ik over 

de implementatie van processen om onderzoekers zo goed mogelijk te 

ondersteunen, zodat ook zij zich bewust zijn van en de implicaties van 

de AVG, en de vereisten naleven.” 



Milestones

Samenwerking Zuyderland

Sinds 2017 verzorgt CTCM infrastructurele dienstverlening binnen Zuyderland voor het ondersteunen 

van het mensgebonden onderzoek. Het doel van deze ondersteuning is het waarborgen van de patiënt-

veiligheid en het optimaliseren van de kwaliteit van het onderzoek.

De kern van deze dienstverlening is dat de infrastructuur bestaat uit een Front Office ingevuld door 

Zuyderland en een Back Office ingevuld door CTCM. Voor de medewerkers van de Front Office in 

Zuyderland, fungeert CTCM als helpdesk met betrekking tot vragen op het gebied van  mensgebonden 

onderzoek. Onderzoekers in Zuyderland kunnen zich wenden tot de Front Office, en indien er expertise 

vanuit de Back Office noodzakelijk of gewenst is, kan deze Front Office zich tot CTCM wenden.

CTCM organiseert o.a. GCP cursussen voor de onderzoekers in Zuyderland om het kennisniveau voor 

uitvoering van mensgebonden onderzoek op het gewenste niveau te brengen, onderhoudt een op maat 

gemaakt web-based Kwaliteitssysteem, voert risicoclassificaties uit, controleert eCRF’s en/of vragen- 

lijsten, voert een kwaliteitscontrole en audits uit. Dit alles om de kwaliteit van mensgebonden onderzoek 

op het gewenste niveau te krijgen en te houden. 

ISO Audit certificaat
In augustus 2018 heeft het CTCM de driejaarlijkse hercertificeringsaudit van de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001:2015 doorlopen. De audit door Lloyd’s Register werd zeer positief afgesloten zonder inhoudelijke bevindingen en met een nieuw certificaat! 



Highlights

Vernieuwde dienst: 
Research Pool
In 2018 zijn de eerste stappen gezet in het proces naar een nieuwe vorm & inhoud voor de dienst 

‘Research Pool’. We verwachten hier in 2019 mee klaar te zijn en met name met meer flexibiliteit 

te kunnen gaan ondersteunen. Wij zullen tijdig communiceren over de voortgang en mogelijkheden 

van deze dienst.

Arno Škrabanja                                                                                              
Quality Consultant 

Valéry Hellwig                                                                                 
Quality Assurance Manager

eBROK 2.0

Na de lancering van de eBROK in 2014, liep het contract 

met de aanbieder af in 2018. Deze gelegenheid werd 

aangegrepen om de Eind en Toets Termen (ETT) van de 

BROK te actualiseren en een pakket van eisen samen te 

stellen voor een BROK versie 2.0.

Samen met de collega’s uit de andere UMC’s en 

examenbureau EMWO heb ik dat vervolgens opgesteld. 

De decanen hebben na toelichting met vrijwel alles

 ingestemd, om de BROK voort te zetten met een (nieuwe) 

aanbieder die continu leren en gepersonifieerde 

leerpaden kan aanbieden. De NFU heeft dit via een open 

inschrijving aanbesteed en er heeft een selectie 

plaatsgevonden op basis van het door de BROK-

commissie opgestelde pakket van eisen. De beste 

aanbieder is nu bezig met het aanleveren van een concept. 

To be continued…

Nauw betrokken bij nieuwe NFU 
richtlijn Kwaliteitsborging 
Mensgebonden Onderzoek
“Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is de NFU 

richtlijn omtrent Kwaliteitsborging van mensgebonden 

onderzoek herzien. Input is geleverd vanuit de NFU 

werkgroep Kwaliteitsborging en experts uit de Nederlandse 

umc’s. Het MUMC+ heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd  

via de CTCM experts van de Operations. Tevens heb ik het 

herzieningsproces van de richtlijn begeleid vanuit het CTCM.”



Highlights

Wist u dat...?

Het 

klanttevredenheidscijfer 

gemiddeld over alle 

diensten een 8,1 was 

in 2018?

Onze ‘Research Pool’ in 2018, 44 Research Pool medewerkers en 38 stafmedewerkers  
telde?

We met onze 2 leaseauto’s 

bijna 100.000 km hebben 

afgeleg
d in de period

e 

2017-2
018?



Health & Vitality

Zweit veur Leid 2018

Maastrichts mooiste 2018

Meerssen Marathon 2018

Gezondheid

CTCM hecht, net als Maastricht UMC+, veel waarde aan gezondheid en de 

vitaliteit van de medewerkers. We volgen Maastricht UMC+ dan ook deels 

in hun strategie omtrent deze onderwerpen. De afgelopen jaren zijn 

wederom diverse activiteiten aangeboden om hier aan bij te dragen,  

zoals bijvoorbeeld:

• Deelname PROMS 2017

• Inrichten Relaxruimte

• Deelname Maastrichts Mooiste 2018

• Sportbandjes - Vitaliteit

• Aansluiten bij bewegen MUMC+

• Wekelijkse fruitmand

• Zitballen, muizen, trappers, sta bureau’s

• Organisatie sportdag

Enkele hoogtepunten in beeld:

PROMS 2017 winnaars!

Health and Fitness sessie MUMC+

Sportdag 2018



Events

Congres 2017

‘Je ticket naar gezond 
onderzoek’
In de sfeervolle ambiance van Rebelle Maastricht organiseerde CTCM op

 11 mei 2017 haar congres met als thema: ‘Je ticket naar gezond onderzoek’. 

Sprekers als Lucien Engelen, Bas Haring en Herman Kingma verrijkten 

de bezoekers met hun kennis en inzichten omtrent Gezondheid en 

Research Trends. Een zeer geslaagde dag met een unieke sfeer. 

Hieronder een korte impressie:



secretariaat.ctcm@mumc.nl

Bedankt voor het bekijken van ons jaaroverzicht 2017-2018. 
Wij gaan in 2019 nog hoger springen om het hoogst haalbare doel te bereiken.

mailto:secretariaat.ctcm%40mumc.nl?subject=Vraag
mailto:secretariaat.ctcm%40mumc.nl?subject=Vraag
https://www.ctcm.nl/nl/
https://nl-nl.facebook.com/ClinicalTrialCenterMaastricht/
https://nl.linkedin.com/company/clinical-trial-center-maastricht-ctcm-
https://www.ctcm.nl/nl/
https://nl-nl.facebook.com/ClinicalTrialCenterMaastricht/
https://nl.linkedin.com/company/clinical-trial-center-maastricht-ctcm-
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