
CLINICAL TRIAL PHARMACIST 

Clinical Trial Pharmacist (CTP) 
De Clinical Trial Pharmacist is verantwoordelijk voor IMP gerelateerde zaken tijdens het verloop van de klinische studies die doorgaan op de 
unit (meestal fase 1 studies, fase 2 en 3 studies worden vaak in ziekenhuizen uitgevoerd). Hij moet de bereiding van het IMP uitvoeren en 
rapporteren volgens het protocol, de ICH-GCP richtlijnen en alle bijhorende wettelijke vereisten. Hij komt vooral in contact met onderzoekers, 
studiecoördinatoren, verpleging en laboranten.  

POSITIEF 
- Veel multidisciplinair contact (met verple-

ging, artsen, laboranten,...) 
- Gebruikmaken van je wetenschappelijke 

achtergrond en kennis 
- Veel variatie in je dagelijkse werk 
- Connecties leggen met andere weten-

schappers 

 
 
 
 

 
“Ik heb zelf de master 
farmaceutische zorg gevolgd en 
ben toch in de industrie terecht 
gekomen. Ik vind het tof om actief 
te kunnen meewerken aan genees-
middelenonderzoek en ik ben 
continu met innovatie bezig. Elk 
IMP komt immers met een specifiek 
protocol waardoor elke studie er 
anders uitziet. Dit brengt veel 
variatie in een job waar je als 
apotheker de eindverantwoorde-
lijkheid draagt en het apotheek 
team aanstuurt en coördineert.” 

Charlotte Lambrechts (25), 
Clinical Pharmacology Unit, 
Janssen Pharmaceutica N.V. 

Werkdruk: Fulltime ± 40u/week 
(glijdende uren) Soms meer 

tijdens drukke periodes 

“Geen enkele dag ziet 
er hetzelfde uit.” 

NEGATIEF 
- Om traceerbaarheid te verzekeren komt 

er veel administratie aan te pas 

“Not documented is  
not executed”  

Met dank aan: Charlotte Lambrechts 

  

 Samen met een ‘whitness’ (getuige) voer je de bereiding uit en zorg je dat deze op tijd aan de 
verpleging overhandigd wordt 

 Je werkt in een clean room en hanteert daarom de hoogste richtlijnen om de kwaliteit te 
garanderen 

 Bij een gerandomiseerde studie (waarbij niet alle patiënten hetzelfde toegediend krijgen: bv. 
IMP of placebo) zijn de lijsten met wie er precies wat heeft gekregen alleen toegankelijk voor 
het apotheek personeel 

 Samen met de monitor controleer je alle IMP gerelateerde documentatie  op correctheid en 
volledigheid 

 Je maakt op correcte wijze een drug inventarisatie op 
 Adhv een drug accountability lijst die je opstelt kan er nagegaan worden welke medicatie naar 

welke vrijwilliger toe is gegaan 
 Alle studiedocumentatie wordt volgens de juiste richtlijnen gearchiveerd 
 Al het gebruikte en niet gebruikte IMP materiaal wordt verscheept ter destructie 

MONITORING 
OMGEVINGSCONDITIES 

Je bent verantwoordelijk voor 
de geschikte bewaarcondities 
van het IMP (temperatuur en 
luchtvochtigheid) 

 Je zit met het studieteam rond tafel om getraind te worden in het studieprotocol  en het 
protocol te reviewen en input te geven 

 Je bespreekt met het studieteam wat de tijdslijnen zijn (Bv: Wanneer wordt de vrijwilliger 
gedoseerd?) alsook andere elementen van de logistieke organisatie 

 Je geeft de nodige feedback over de bereidingsinstructies van het IMP 
 Je zorgt dat je alle materialen in huis hebt om de bereidingen te  kunnen uitvoeren 
 Je maakt bereidingsfiches op 
 Je zorgt ervoor dat een IMP shipment op correcte wijze wordt ontvangen  

Uitvoer studie 

Afsluiten  
studie 

Opstart Studie 

Varia 

DE TAKEN 

 
 
 
 

       

 

BEN JIJ GESCHIKT 
VOOR DE JOB? 

Kritische blik, flexibiliteit, probleemoplossend denken, 
planning & organisatie, time management, zelfstandig 
werken, stressbestendigheid, teamplayer.  
Je moet niet enkel kwaliteitsgericht (GMP/GCP) werken, 
maar ook innovatief. Ook moet je soms moet je out-of-the-
box kunnen denken en creatief zijn. Ook het aansturen van 
het apotheekteam is een grote verantwoordelijkheid.  

Om die reden ben je ook 
stand-by om eventuele 
alarmen te kunnen opvangen 
die mogelijks impact hebben 
op de kwaliteit van de 
onderzoeksmedicatie 

NARCOTICA BEHEER 
Je bent verantwoordelijk om 
de juiste wetgeving te volgen 
voor het gebruik, toediening 
en bewaring van narcotica  

INSPECTIE & AUDITS 
Je bereidt je intensief voor als er een 
inspectie of audit uitgevoerd word in de unit 

 
 
 
IMP = Investigational Medicinal Produc De 
onderzoeksmedicatie (actieve substantie) gebruikt in de 
studie 

GCP : Good Clinical Practises Regelgeving omtrent 
het uitvoeren van klinische studies 

GMP = Good Manufacturing Practices 
Regelgeving omtrent de fabricage en kwaliteitsgarantie 
van medicinale producten 

Enkele veelgebruikte 
afkortingen 


