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Overzicht: wat moet u doen als sponsor / CRO? 
 

1. U vraagt een EDGE-nummer aan via de link https://www.uza.be/apply-new-projectstudy 
(bespreek eerst met het departement waarmee u samenwerkt of zij dit al voor de studie 
gedaan hebben). 

a. Opgelet: als medewerker van de sponsor / CRO krijgt u geen toegang tot EDGE. Het 
EDGE-nummer kan enkel aangemaakt worden als er ook een UZA-afgevaardigde 
toegang heeft tot de studie / het project. 

2. Zodra u over een EDGE-nummer beschikt, kunnen er 5 parallelle flows starten (juridische 
dienst, DPO, budget...). 

3. Drie flows (juridische dienst, Biobank en GDPR / DPO) worden opgestart door onder meer 4 
documenten door te sturen naar ctms@uza.be: 
- Draft contract 
- ICF (informed consent – in alle talen) 
- Protocol 
- eCRF (blanco print-out wordt aanvaard) 
Opgelet: vermeld a.u.b. het EDGE-nummer bij het verzenden van deze documenten. 
Pas na ontvangst van deze 4 documenten (dus allemaal gebundeld in één mail verzonden), 
kunnen we met de flows starten en stuurt het CTC (= Clinical Trial Center) de documenten 
naar de betrokken diensten (Biobank, juridische dienst, DPO). 

4. De flow ‘Budget’ start met het versturen van het budgetvoorstel naar de departementen. De 
betrokken departementen onderhandelen de prijs voor de geleverde prestatie binnen de 
studie. Het UZA-departement geeft per mail goedkeuring aan de sponsor / CRO met 
betrekking tot de afgesproken budgetten. Wanneer voor al deze deelbudgetten een akkoord 
is bereikt, worden al deze akkoorden (mails met akkoord van het departement) met het 
budget verzonden naar ctms@uza.be. 

5. De flow ‘Ethisch Comité’ kunt u starten van zodra u over de nodige documenten beschikt. 
a. Lees hier het Procedureboek voor de indiening en een overzicht van de gevraagde 

documenten: 
https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/sop_ethisch_comite_versie_6.9_-
_goedgekeurd_dd._06.05.2019.pdf 

b. Pagina Ethisch Comité: https://www.uza.be/research/ethisch-comite-uza 
6. De diensten gaan verder in overleg met de sponsor / CRO (bv. juridische dienst, betrokken 

UZA-departementen, DPO…). 
7. Eenmaal u goedkeuring hebt ontvangen van de volgende partijen, stuurt u een goedgekeurde, 

cleane WORD-versie (met versienummer) van het contract naar het CTC-loket (ctms@uza.be): 
a. Juridische dienst voor contract 
b. DPO voor GDPR-formulier (de DPO geeft zijn akkoord door aan de juridische dienst, 

niet aan de sponsor / CRO) 
c. Biobank voor gebruik van stalen 
d. CTC met betrekking tot het budget 

8. Het CTC stuurt na een check-up deze WORD-versie door naar de juridische dienst, die het 
finale contract opstelt en naar u verstuurt. Het finale contract wordt aangeleverd in pdf-
formaat. 

9. Alle betrokken partijen tekenen het finaal contract. 
10. Wanneer het contract door ALLE partijen getekend is, stuurt u het contract door naar 

ctms@uza.be. 
 
Meer info: https://www.uza.be/research/klinische-studies/hoe-verloopt-de-aanvraag-van-een-
klinische-studie 
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Bekijk de workflow in detail: https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/extern_v0.2_-_nl_-
_proces_aanvraag_klinisch_onderzoek_bij_het_ctc.pdf 
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