Data invoer instructies OpenClinica TRUTH, versie 1.1

07 januari 2016

Data invoer instructies OpenClinica
TRUTH studie

Inhoudsopgave
Contactgegevens .......................................................................................................................................................... 1
Introductie .................................................................................................................................................................... 1
Legenda pictogrammen ................................................................................................................................................ 1
Inloggen ....................................................................................................................................................................... 2
Proefpersoon toevoegen............................................................................................................................................... 2
Data invoeren .............................................................................................................................................................. 2
Failed Validation Checks ............................................................................................................................................. 3
Notes & Discrepancies beantwoorden ......................................................................................................................... 4

Contactgegevens
Thomas Zonneveld (arts-onderzoeker)
E-mail: truth@amc.nl
Tel.:
020 – 566 35 47
Academisch Medisch Centrum, afdeling neurologie
Neurovasculaire onderzoeksgroep, kamer H2-218
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
Introductie
OpenClinica is webgebaseerde, open source clinical trial software voor elektronische dataopslag en -management
van klinisch onderzoek.
Deze handleiding is bedoeld voor personen die data invoeren voor de TRUTH studie in OpenClinica. Met behulp
van deze handleiding kunt u inloggen, data invoeren en Discrepancy Notes gebruiken.
Legenda pictogrammen
Data invoer - Niet gestart
Data invoer - Gepland
Data invoer - Gestart
Data invoer - Compleet
Data invoer - (Gemarkeerd als) compleet
Bekijken
Aanpassen
Data invoeren
Herstellen

Discrepancy Note - Toevoegen
Discrepancy Note - Nieuw
Discrepancy Note - Oplossing voorgesteld
Discrepancy Note - Geüpdate
Discrepancy Note - Afgesloten
Date wizard
Verwijderen
Opnieuw toewijzen
Help
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Inloggen
Klik op de volgende link om in te loggen: https://www.openclinica.nl
Indien u nog geen inloggegevens voor OpenClinica heeft, kunt u een e-mail met hierin uw voor- en achternaam
sturen naar truth@amc.nl.
Nadat u voor de eerste keer bent ingelogd, bent u verplicht uw wachtwoord te veranderen. Het nieuwe wachtwoord
moet uit ten minste 8 karakters bestaan.
N.B. Gebruik voor het werken in OpenClinica altijd de webbrowsers Internet Explorer of Mozilla Firefox.
Proefpersoon toevoegen
Wanneer u ingelogd bent, staat de Subject Matrix (proefpersonenlijst) van uw centrum in de horizontale
navigatiebalk boven in het scherm. Wij zorgen ervoor dat er altijd al een aantal proefpersonen is aangemaakt, u
hoeft dus zelf geen proefpersonen aan te maken.
De Patient Identification-nummers zijn opgebouwd uit het nummer van uw centrum en vervolgens opeenvolgende
nummers van drie cijfers (b.v. 12001, 12002, etc.). Deze nummers corresponderen met de studienummers in uw
Subject Identification Log (inclusie-overzicht), dat hardcopy in uw centrum dient te worden bijgehouden.
Data invoeren
Om te starten met het invoeren van data voor een nieuwe proefpersoon, kiest u het pictogram ( ) onder het event
Inclusion van de eerstvolgende vrije proefpersoon in de Subject Matrix, en vervolgens op View/Enter Data in het
kleine veld dat dan verschijnt (zie afbeelding hieronder en rode pijlen).

Kies vervolgens het pictogram (

) achter het elektronisch Case Report Form (eCRF) Inclusion&Strategy:

Het eCRF Inclusion&Strategy wordt nu weergegeven. Vul alle velden in en kies Save om door te gaan naar het
volgende tabblad. In totaal bestaat dit eerste eCRF uit 4 tabbladen.
Het tweede en laatste eCRF (Discharge) vult u in na ontslag van de proefpersoon, en bereikt u via dezelfde stappen.
Dit eCRF bestaat uit 3 tabbladen.
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Wanneer u klaar bent met de data invoer van een eCRF (dus wanneer u niet van plan bent om op een later tijdstip
verder te gaan), vinkt u bij het laatste tabblad Mark CRF complete aan. Het volgende scherm verschijnt:

Kies OK en Save. Het eCRF is nu gemarkeerd als compleet (

).

Het eCRF markeren als compleet betekent dat u vanaf dat moment alleen nog data kunt veranderen als u een
zogeheten Discrepancy Note toevoegt aan het veld dat u wilt veranderen. Hierin legt u uit waarom de data
veranderd is nadat het eCRF is gemarkeerd als compleet. Om een Discrepancy Note aan te maken, kiest u het
vlaggetje ( ) naast het veld.
Failed Validation Checks
Wanneer u Save kiest in een eCRF, gaat OpenClinica na of er verplichte velden leeg zijn of dat er andere fouten
zijn opgetreden. Bij ontbrekende data in een verplicht veld (gemarkeerd met eens asterisk [*]), of als de ingevoerde
data buiten de toegestane range valt, geeft OpenClinica een zogeheten Failed Validation Check, bijvoorbeeld:

Een rood uitroepteken ( ) verschijnt naast het veld waar data mist of incorrect is. Om dit op te lossen kunt u twee
dingen doen, voordat u verder kunt gaan met het invoeren van data:
1.

Het veld opnieuw invullen, met behulp van de rode instructie(s) bovenaan het eCRF.

2.

Een Discrepancy Note toevoegen: Kies het vlaggetje ( ) naast het betreffende veld (onderstaand scherm
verschijnt). Vul bij Description in waarom de data ontbreekt of ondanks de opgetreden Failed Validation
Check correct is, kies vervolgens Submit en Close.
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Notes & Discrepancies beantwoorden
Via de functie Notes & Discrepancies kunnen gebruikers van OpenClinica problemen met de data-invoer
documenteren en bespreken, om zo de volledigheid en juistheid van de data-invoer te monitoren. Wanneer u een
Discrepancy Note aanmaakt, komt dit bij de data-managers van de studie terecht. De data-managers kunnen ook een
Discrepancy Note aanmaken en aan u toewijzen.
Kies Notes & Discrepancies Assigned op de startpagina Home om eventuele openstaande Discrepancy Notes te
bekijken die aan u zijn toegewezen (ook bereikbaar via Notes & Discrepancies in de horizontale navigatiebalk):

Selecteer het pictogram (

) om een Discrepancy Note te beantwoorden.

Het eCRF waarop de Discrepancy Note van toepassing is zal worden geopend, en de Discrepancy Note wordt
weergegeven in een nieuw scherm:
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Kies Update Note.
Vul in:
1. Description (antwoord op Note).
2. Detailed Note (optioneel, als meer uitleg nodig is).
Selecteer:
3. Assign to User: de user die de Note heeft aangepast (in principe “tzonneveld”).
4. Vink Email Assigned User aan.
5. Submit.
De Discrepancy Note is nu beantwoord.
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