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1. OPSTARTEN 

1.1 Inloggen: 
Ga naar de volgende internetpagina voor het inlogscherm: www.skion.nl/ALL11 
 
Voer je persoonlijke Username en Password in en klik op Start Session. Onderaan het inlogscherm 
staan twee links om je wachtwoord te wijzigen of een nieuwe aan te vragen. 
 
Klik in de pop-ups op OK. (LET OP, MOGELIJK MOETEN ER DE EERSTE KEER EEN PAAR POP-UPS 
TOEGESTAAN WORDEN EN VERVOLGENS OPNIEUW INGELOGD WORDEN.) 
 

1.2 Patiënt oproepen: 
Klik linksboven op de tab INDEX. Klik zo nodig midden boven op ALL CASES.  
 
Dit is de lijst van patiënten uit jouw centrum die door SKION zijn aangemaakt. Met een klik bovenaan 
in de kolom worden de patiënten in de INDEX op dat item gesorteerd. 
Als er een patiënt in de INDEX mist kun je contact opnemen met het Trialbureau van SKION. Mogelijk 
is deze patiënt nog niet aangemaakt of nog toegewezen aan een ander centrum. 
 
Om een patiënt op te roepen klik je op het grijze SKIONnummer van de patiënt. 
 

1.3 Overzicht van eerder ingevoerde gegevens: 
Klik nadat je een patiënt hebt opgeroepen op Ctrl 2 om alle ingevoerde datavelden van de 
betreffende patiënt zichtbaar te maken. 
 

2. INVOEREN 

2.1 e-CRF’s van Registratie, Diagnosis, Randomisation, RGA en End of Protocol Treatment: 
In de hoofdtabel PATIENT staan de volgende, eenmalige, e-CRF’s: 
 
Registration Invoeren bij start behandeling (NB: Graag Registration ook voor 

alle Not Eligible ALL patiënten invullen zoals Interfant, 
EsPhALLen Buitenlandse patiënten) 

Diagnosis    Invoeren bij start behandeling 
Randomisation NB: Graag ‘Not applicable’ invoeren als randomisaties nog niet 

open zijn 
Risk Group Assignment  Invoeren na stratificatie 
End of Protocol Treatment  Invoeren bij einde protocollaire behandeling 
 
Links van het scherm in de RECORD LOCATOR klik je op de betreffende naam om een (bestaand) e-
CRF te openen. Het donkerblauwe en lichtblauwe blokje met ‘>’ geeft aan welke tabel in welk e-CRF 
op dat moment geopend is. 
 
Vul de items in en ga steeds met de TAB-toets door naar de volgende vraag. De patiënt identificatie 
wordt in elk vervolg e-CRF overgenomen van Registration. Check bij elk e-CRF aan de hand van deze 
gegevens of je bij de juiste patiënt aan het invoeren bent. 
 

http://www.skion.nl/ALL11
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2.2 Opslaan van ingevoerde gegevens: 
Onderaan het e-CRF wordt gevraagd naar de datum van voorlopige of definitieve invoer. Als de 
datum van voorlopige invoer wordt gevuld, dan kan na SAVEN van de data later verder gegaan 
worden met data invoer zonder dat er al validatiechecks gestuurd zullen worden. Als de datum van 
definitieve data invoer wordt ingevuld, dan kan na SAVEN van de data een validatiecheck door SKION 
uitgevoerd worden (zie paragraaf ). De status variabele die onderaan het CRF zichtbaar is, is een 
administratief item voor SKION TB, dat automatisch wordt gevuld. 
 

Klik linksboven op  (=SAVE) om de gegevens op te slaan. Wijzigingen kunnen eventueel vóór het 

saven zichtbaar gemaakt worden door rechtsboven op   (=SHOW PENDING MODIFICATIONS) te 
klikken. 
 

2.3 e-CRFs van Toxicity Start Treatment en Protocolfases (alle protocolfases zijn 
beschikbaar): 

Klik in betreffende PATIENT tabel linksboven op  (=CREATE) en kies TREATMENT. 
Voer de datum van start protocolfase in. Bij Toxicity Start Treatment is dit de diagnosedatum=datum 
BMP. Het veld ‘Seqnr’ mag leeg blijven zolang er geen e-CRF met gelijke datum wordt aangelegd. Als 
Start Protocolfase 1A gelijk is aan de diagnosedatum (en dus gelijk is aan Toxicity Start Treatment), 
dan vul je bij Seqnr ‘01’ in. 
 
Nu kom je in het e-CRF van de TREATMENT tabel. In de eerste vraag moet de betreffende 
protocolfase worden gekozen (in eerste instantie is alleen nog Toxicity Start Treatment, Protocol 1A, 
Protocol 1B en Protocol M in gebruik, de latere protocolfases volgen). Vervolgens verschijnen de 
relevante items voor die protocolfase in het e-CRF.  
 
Vul de items in en ga steeds met de TAB-toets door naar de volgende vraag. De patiënt identificatie 
wordt in elk vervolg e-CRF overgenomen van Registration. Check bij elk e-CRF aan de hand van deze 
gegevens of je bij de juiste patiënt aan het invoeren bent. 
 
LET OP: Na het invullen van lengte, gewicht en BSA, volgt een automatische save ronde door ProMISe 
en worden op de achtergrond de medicatie volgens protocol berekend, waardoor direct 
validatiechecks in beeld kunnen verschijnen als de ingevulde medicatie niet conform protocol 
gegeven is. De berekende waardes zijn ter info te raadplegen onderaan het betreffende e-CRF in het 
Chapter ‘Calculations‘. 
 
Voor alle medicatie die is uitgesteld of meer/minder dagen gegeven is dan volgens standaard 
protocol, moet een reden genoteerd worden onder ‘treatment modifications’ ‘…time schedule 
modified…’. 
Voor alle medicatie waarvoor de dosis met meer dan 10% afwijkend gegeven is dan volgens 
standaard protocol, moet een reden genoteerd worden onder ‘treatment modifications’ ‘…treatment 
dosage modified…’. Dit geldt ook voor patiënten waarbij geswitched is naar een alternatieve 
Asparaginase. In geval van switch n.a.v. allergie moet als reden ‘AE: allergy’ gekozen worden. In geval 
van switch op advies n.a.v. spiegelbepalingen zonder allergie (silent inactivation) kan als reden ‘other’ 
gekozen worden met als specificatie ‘individualised adapted therapy’. 
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Bij de Toxiciteit graag de hoogste graad in de betreffende protocol-fase invoeren. Bij Toxicity start 
treatment als periode de tijd tussen komst in het ziekenhuis en start behandeling aanhouden. 
 

Klik linksboven op  (=SAVE) om de gegevens op te slaan 
 
EsPhALL:  
Omdat EsPhALL patiënten pas ná de inductie starten met de dataverzameling in de EsPhALL 
database, graag voor EsPhALL patiënten de volgende e-CRF’s invoeren: Registration, Diagnosis, 
Toxicity Start Treatment en Protocolfase 1A. 
 
Toxiciteit ‘weight gain’ en ‘weight loss’: 
Toxiciteit voor weight loss en weight gain zijn gecodeerd volgens de Internationale CTCAE (in dit geval 
gelijk aan de vroegere WHO-criteria). Het is de bedoeling om de groeicurve van het individuele kind 
te volgen. Als het gewicht 20% hiervan afwijkt (omhoog of omlaag) dan geef je dat aan op het 
toxiciteits e-CRF. Daarnaast geldt voor weight loss ook nog de definitie op basis van nutritional 
support/tube feeding, los van het % gewichtsverlies. 
 

2.4 e-CRF van Event (invoeren bij non-respons, recidief, tweede maligniteit of overlijden): 

Klik in betreffende PATIENT tabel linksboven op (=CREATE) en kies EVENT. 
Voer de datum van het Event in. Nu kom je in het e-CRF van EVENT. Vul de items in en ga steeds met 
de TAB-toets door naar de volgende vraag. 
 

2.5 e-CRF van IVIG studie patiënten (alleen voor IVIG gerandomiseerde patiënten): 
Er zijn voor de IVIG-studie drie soorten e-CRF’s beschikbaar: IVIG_FEVER, IVIG_IgG, IVIG_ ADMINISTR. 
LET OP: Al deze e-CRF’s hoeven alleen aangemaakt en ingevuld te worden voor patiënten die 
gerandomiseerd zijn in de IVIG-studie (zowel behandel- als controle-groep). 
IVIG_FEVER aanmaken bij elke koortsepisode waarvoor ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden. 
IVIG_IgG eenmalig aanmaken om alle gemeten IgG waardes in te registreren. 
IVIG_ADMINISTR aanmaken voor elke protocolfase waarin IVIG is toegediend. Per protocolfase alleen 
IVIG giften van die protocolfase invoeren (maximaal 8). In de meeste gevallen zullen er in elk 
IVIG_ADMINISTR e-CRF dus een paar Administration-secties leeg blijven. 
 
Verdere details zijn te vinden in de ‘Aanvullende instructies e-CRF’s IVIG’. 
 
Validatie van de IVIG-data wordt uitgevoerd door de studie-coördinator van ALL11-IVIG in het UMCU 
(Pauline Winkler). 
 

3. AFSLUITEN 

3.1 Uitloggen: 

Klik rechtsboven op  (=EXIT). 
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3.2 Validatiechecks: 
Bij het invoeren van een inconsistentie of bij het leeglaten van een verplicht item verschijnt bij het 
doortabben naar een volgend item direct een validatiecheck in beeld. Controleer in dat geval de 
ingevoerde waarde en verbeter zo nodig.  
Als er na het saven met een ingevulde datum bij ‘date of final data entry’ nog warnings open staan, 
zullen deze per e-mail door het SKION Trialbureau nagestuurd worden. Bij het aanvullen/wijzigen van 
de gegevens hoeft de invoerdatum niet aangepast te worden, het systeem houdt de datum van alle 
wijzigingen in de achtergrond bij via een ingebouwde audittrail.  
 

3.3 Overplaatsing naar ander centrum: 
De e-CRF’s van een patiënt kunnen door meerdere toegewezen centra tegelijk benaderd worden. Als 
een patiënt wordt overgeplaatst naar een ander centrum dan geef je dat (per e-mail) door aan het 
SKION Trialbureau. De patiënt zal dan ook toegewezen worden aan het andere centrum zodat beide 
centra e-CRF’s kunnen invoeren. 
 

3.4 Follow-up: 
Na afloop van de behandeling worden de patiënten gevolgd via de Basisregistratie-FUP (minimaal 1x 
per jaar). Van alle events (recidief, tweede maligniteit, overlijden), moet er naast de BR-FUP tevens 
een ALL-11 Event e-CRF ingevuld worden (zie hierboven). 
 

3.5 Vragen/opmerkingen: 
Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen met het ALL-11 team van het SKION Trialbureau 
(Widia Mahabier, Cindy Scholte, Hester de Groot). 
 
 


