Trialbureau IKNL inventarisatieformulier opdracht
Dit formulier met bijbehorende documenten retourneren naar:
secretariaat trialbureau IKNL: trialbureau@iknl.nl
Deze PDF a.u.b. na het invullen opslaan!
Waarom dit formulier en wat kunt u van ons verwachten?
Graag kijken we samen met u naar de beste ondersteuning voor uw onderzoek, waarna wij een offerte opstellen. Het
betreft een offerte per dienst, waarin u kunt zien welke activiteiten wij zullen factureren en tegen welk tarief. De
activiteiten verdelen wij in drie fases, namelijk ‘voorbereiding’, ‘uitvoering’ en ‘afronding’. Wij stellen ook een
samenvatting op waarin u kunt zien welk totaalbedrag u zou moeten reserveren per fase. Zo kunt u uw
totaalbegroting beter inrichten en betaalt u op termijn voor de activiteiten die u werkelijk afneemt.
Door onderstaande informatie zo volledig mogelijk aan te leveren, streven wij ernaar u binnen 3 weken een passende
begroting aan te bieden.
Gegevens aanvrager offerte (primair contactpersoon voor IKNL)
Vul hier de gegevens in van de aanvrager van de offerte. Wij overleggen met deze persoon bij vragen tijdens het
opstellen van de offerte. De aanvrager ontvangt de offerte per e-mail.
Naam
Functie
Organisatie
Afdeling
Postadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens (lokale) hoofdonderzoeker
Vul hier de gegevens in van de (lokale) hoofdonderzoeker als deze niet de aanvrager van de offerte is. Deze persoon
ontvangt de offerte in cc.
Naam
E-mailadres
Studiegegevens
Studie-acronym, ID en/of nummers
Fase
Tumortype
Verrichter/sponsor
Studiecoördinator
Coördinerend onderzoeker
Studiegroep
Tijdpad
Verwachte startdatum studie
Inclusieperiode (aantal mnd/jr)
Duur studiebehandeling (aantal mnd/jr)
Duur follow-up (aantal mnd/jr)
Totale looptijd studie (startjaar t/m slotjaar)
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Gewenste ondersteuning door IKNL
Bereik van deze offerte
Welke diensten wilt u afnemen van IKNL?
[ Geef a.u.b. voor elke dienst aan voor hoeveel
patiënten en/of hoeveel centra u deze dienst wilt
afnemen ]

□
□
□

□

□
□
□

Multi-center
Uitsluitend lokaal (eigen organisatie)
Lokaal datamanagement
Aantal
patiënten:
Aantal centra:
Centraal datamanagement
Aantal
patiënten:
Aantal centra:
Monitoring
Aantal centra:
Trialcoördinatie
Aantal centra:
Kwaliteit van leven*
Aantal
patiënten:

*(ontwikkelen en beheer database, incl. verzamelen en invoeren vragenlijsten)

Bij lokaal datamagement: tijdslijn voor datainvoer

□

Standaard IKNL-tijdslijn*
*(baseline & treatment 3 mnd, follow-up 6 mnd, query 1mnd)

□

Afwijkende tijdslijnen, namelijk:

Dient de offerte als onderbouwing voor een
subsidieaanvraag?

□

Ja, namelijk bij

□

Nee

Is er een commerciële partij betrokken bij deze
studie?

□

Ja

□

Nee

Opmerkingen

Wilt u de volgende documenten (indien beschikbaar) bij uw verzoek sturen naar trialbureau@iknl.nl?
•

Protocol

•

Patiënt information form (PIF)

•

Case report form (CRF)

•

Monitorplan

•

Lijst deelnemende centra (verwacht)
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