
Handleiding Research Manager

Follow-up en Serious Adverse Events (SAEs)



Bereikbaarheid:
Directe website: www.onderzoekenanalyse.nl/MMC
Of via de link op: www.mediastrial.nl

Inloggen:
Inloggen met persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord

Wachtwoord vergeten -> opvragen via inlogpagina
Inlognaam vergeten -> opvragen bij arts onderzoeker

jelle.bousema@mmc.nl
040 888 72 43 / 06 30 40 16 12

http://www.onderzoekenanalyse.nl/MMC
http://www.mediastrial.nl/
mailto:jelle.bousema@mmc.nl


1. Electronic Case Report Form invullen na Inclusie en gedurende Follow-up

Kies in de navigatiebalk boven in beeld                en vervolgens

2. Patiëntdossier openen

Open je eigen ziekenhuis door op             voor de naam van het ziekenhuis te klikken

Selecteer vervolgens de juiste patiënt                            in het drop-down menu wat zich opent

Open vervolgens het dossier                                  en daarna het juiste hoofdstuk 



3. Invullen electronic Case Report Form

Vul het electronic Case Report Form in, zoals hier bijvoorbeeld de Baseline

Na beantwoorden van de vragen opslaan met de knop

Als nog niet alle vragen zijn beantwoord kan het formulier bevestigd worden met de knop 

rechts boven in beeld, later kan worden aangevuld.



4. Invullen electronic Case Report Form – Follow-up

Alle electronic Case Report Forms gedurende de gehele follow-up kunnen in het drop-down 

menu in de navigatiekolom links in beeld geselecteerd worden. Zie hieronder een voorbeeld 

van de Follow-up 6 maanden

Na beantwoorden van de vragen opslaan met de knop

Als nog niet alle vragen zijn beantwoord kan het formulier bevestigd worden met de knop 

rechts boven in beeld, later kan worden aangevuld.



5. Invullen electronic Case Report Form – Randomisatie geen mediastinoscopie

Als patient gerandomiseerd is voor geen mediastinoscopie dan zijn de eCRFs 

“T1 – Mediastinoscopie” en “T2 – Follow-up 1 week na mediastinoscopie” niet van 

toepassing, deze mogen leeggelaten worden en opgeslagen worden met de knop

rechts boven in beeld



6. Serious Adverse Events (SAEs)

Als er een Serious Adverse Event optreedt moet er een meldingsformulier ingevuld worden. 

Dit kan op papier (downloaden via www.mediastrial.nl) of via het formulier in Research 

Manager -> Formulier staat onderaan de follow-up hoofdstukken

http://www.mediastrial.nl/


7. Serious Adverse Events (SAEs)

Belangrijk:

Serious Adverse Event (SAE) binnen 24 uur melden via e-mail: jelle.bousema@mmc.nl met 

compleet ingevuld formulier via Research Manager of papieren versie (ww.mediastrial.nl)

SAE moet altijd door een arts ondertekent worden

- Op papier onderaan het document

- In Research Manager:

Als alle vragen beantwoord zijn kan het formulier door een arts bevestigd worden met 

de knop rechts boven in beeld 

mailto:jelle.bousema@mmc.nl


Vragen of problemen?

Neem contact op met de arts-onderzoeker:

Jelle Bousema | jelle.bousema@mmc.nl | 040 888 72 43 | 06 30 40 16 12


