
  

Handreiking METC azM/UM voor onderzoekers voor het opstellen van een korte 
Investigator’s Brochure  
 
De Investigator’s brochure (IB) is een compilatie van de klinische en preklinische gegevens 
over het onderzoeksproduct, die van belang zijn voor de bestudering van het product bij 
proefpersonen. Het doel ervan is de onderzoekers en andere betrokkenen inzicht te 
verschaffen in de basis voor het onderzoek met betrekking tot de gemaakte keuzes en 
toepassingen, als ook in de veiligheid, nadelen en bijwerkingen van het onderzoeksproduct. 
Gewoonlijk wordt een IB opgesteld door de fabrikant, die het nieuwe geneesmiddel 
ontwikkelt. Echter, als een product dat al in de handel is bestudeerd wordt voor een nieuwe 
toepassing, dient een specifieke IB voor dat nieuwe gebruik te worden samengesteld door de 
onderzoekers. De items die zo’n IB dient te omvatten, worden uitgebreid besproken in de 
GCP-richtlijnen. Hier wordt een korte samenvatting gegeven, die met name is bedoeld voor 
producten die al in de handel zijn, maar voor een andere toepassing worden bestudeerd in 
het kader van investigator-initiated onderzoek. 
 
De inhoud van de specifieke IB dient te bestaan uit: 
1. Korte samenvatting van de inhoud van de IB waarvoor het product al in de handel is 
Korte inleiding over het geneesmiddel, waarbij voor meer uitgebreide informatie verwezen 
kan worden naar de Summary of Product Characteristics (SPC). Vermeld dient te worden: 
generieke en handelsnaam, indicaties, farmacologische klasse, toedieningsvormen, dosering, 
voornaamste bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. 
 
2. Niet-klinische studies ten behoeve van de nieuwe toepassing 
Korte samenvatting van eventueel aanwezig in-vitro onderzoek en onderzoek met dieren ten 
aanzien van de nieuwe te onderzoeken toepassing. Literatuurreferenties dienen opgenomen 
te worden. 
 
3. Klinische studies naar de nieuwe toepassing  
Dit is het belangrijkste gedeelte van de IB. Van ieder afgerond klinisch onderzoek met 
betrekking tot de nieuwe toepassing dient een korte samenvatting te worden gegeven. Er 
dient met name aandacht besteed te worden aan toedieningsvorm, -route, dosis en 
frequentie, veiligheid en effectiviteit. Dit is van groot belang en dient uitgebreid worden 
besproken. Literatuurreferenties dienen opgenomen te worden. 
 
4. Samenvatting 
Er dient een samenvatting van alle beschikbare gegevens te worden opgesteld.  
 
5. Updates 
De IB dient jaarlijks te worden herzien en nieuwe gegevens dienen hierin te worden 
verwerkt. Dit is een substantieel amendement. Ook dient jaarlijks een 
(veiligheids)rapportage aan de METC te worden aangeleverd. 
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