Persbericht

Saint-Luc
en Erasme,

de twee eerste
Europese academische
ziekenhuizen met
AAHRPP-accreditering
De universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc en het Hôpital
Erasme sleepten in september 2015 het prestigieuze
accrediteringslabel van de Association for the
Accreditation of Human Research Protection Program
(AAHRPP) in de wacht. Ze zijn daarmee de eerste twee
Europese ziekenhuiscentra die het label krijgen. Het
UZ Brussel, dat ook besloot om deel te nemen aan dit
ambitieuze project, zal het label binnenkort krijgen.
Deze blijk van erkenning voor de kwaliteit van de
programma’s voor klinisch onderzoek en van de
garantie op de hoogst mogelijke bescherming van
deelnemers aan klinische studies, is de kroon op meer
dan drie jaar werk gefinancierd door INNOVIRIS, het
Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie, in de
drie Brusselse academische ziekenhuizen. Dat alles
binnen het project ClinicoBRU, een interuniversitair
project tussen de VUB, UCL en ULB. ClinicoBRU
had niet alleen als doel door deze accreditering
de klinische onderzoeksactiviteiten van de
ziekenhuizen te verbeteren, maar ook de toegang tot
klinische studies voor patiënten te vergemakkelijken
door een netwerk van onderzoekers op te richten
die allemaal werken volgens dezelfde
gemeenschappelijk standaarden.
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België is altijd heel actief geweest op het vlak van klinisch
onderzoek. Ons land staat in de top 10 van landen die de meeste
aanvragen voor marktintroductie indienen bij de regelgevende
agentschappen. Bovendien behoren we wereldwijd tot de top 5
qua dichtheid van klinische proeven (aantal sites voor klinisch
onderzoek per miljoen inwoners). Het moderne klinische
onderzoek wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, zoals
de personalisering van de geneeskunde of de betrokkenheid
van patiënten en vrijwilligers. Daarom besloten het Hôpital
Erasme, de universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc en het UZ
Brussel de bescherming van hun patiënten op te trekken tot
het allerhoogste niveau, niet enkel in hun belang, maar ook
in het belang van alle actoren binnen het klinisch onderzoek:
onderzoekers, regelgevende agentschappen en sponsors, zowel
uit de academische wereld als uit de farma-industrie. Zo zijn ze
zeker van een maximale veiligheid.
Om een AAHRPP-accreditering te krijgen, moeten
de ziekenhuizen kunnen aantonen dat ze hun
onderzoeksactiviteiten op alle mogelijke vlakken beveiligen en
de strengste onderzoeksnormen hanteren. In de geglobaliseerde
wereld van vandaag verloopt heel wat onderzoek collaboratief en
via tal van partnerships, waarbij de AAHRPP-accreditering helpt
om betrouwbare partners uit te kiezen.
Organisaties die door AAHRPP geaccrediteerd zijn, zijn
ziekenhuizen, universiteiten, ethische commissies, Contract
Research Organizations, farmaceutische sponsors en publieke
en regelgevende agentschappen.
Zo hebben momenteel meer dan 215 organisaties wereldwijd
een AAHRPP-accreditering, waaronder meer dan 60 % van de
Amerikaanse universiteiten die actief zijn in klinisch onderzoek,
meer dan 65 % van de Amerikaanse faculteiten geneeskunde,
het National Institute of Health, de grootste publieke
onderzoeksinstelling ter wereld, en Pfizer Inc, wereldleider inzake
klinisch onderzoek gesponsord door de industrie.

