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Naar een nieuw systeem
Het bestaande EDC-systeem van het Julius Centrum 
liet ruimte voor verbetering. Het systeem was 
op de ‘klassieke’ manier ontwikkeld waarbij voor 
iedere functionaliteit nieuwe code moest worden 
geschreven. Dit maakt het systeem star, tijdrovend 
en duur bij aanpassingen en doorontwikkeling. 
Frank Leus, Hoofd Datamanagement & 
Projectondersteuning bij het Julius Centrum, besloot 
dit statische systeem achter zich te laten. Het nieuwe 
systeem moest sneller gebouwd en doorontwikkeld 
kunnen worden. Bovendien moest het systeem 
flexibel en gebruiksvriendelijk zijn, en voldoen aan 
moderne wet- en regelgeving. 

Mendix

Het Julius Centrum van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht heeft onlangs een geavanceerd 
en flexibel Electronic Data Capture (EDC) systeem 
ontwikkeld. Het gevalideerde systeem –Research 
Online genaamd–  stelt onderzoekers in staat om 
snel, gemakkelijk en op flexibele wijze klinische 
studies uit te voeren. Het systeem is ontwikkeld op 
het Mendix platform.
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De oplossing voor de uitdaging van het Julius 
Centrum werd gevonden door het nieuwe systeem 
te bouwen op het Mendix platform. Frank: “Met 
Mendix kan uiterst snel en flexibel worden gewerkt 
door model gedreven ontwikkeling en door 
gebruik te maken van gevalideerde ‘bouwstenen’. 
Bovendien is deze wijze van ontwikkelen veel 
voordeliger dan zelf (laten) programmeren. We 
kwamen tot de conclusie dat we met Mendix de 

Meer selfservice en hergebruik

Met Research Online komt de gebruiker meer 
in control. Frank: “Dankzij de eenvoud en 
gebruiksvriendelijkheid van het nieuwe systeem, 
kan de gebruiker nu zelf alle onderdelen van een 
complexe trial in het systeem implementeren. 
Dit selfservice concept verkort de time to market 
drastisch. Daarnaast hoeven gebruikers niet meer 
telkens hetzelfde wiel uit te vinden; de componenten 
van een studie kunnen in het nieuwe systeem heel 
goed worden hergebruikt, waardoor een verdere 
besparing in tijd en kosten wordt gerealiseerd.” 

juiste technologie hadden gevonden. Daarnaast 
is de samenwerking met implementatiepartner 
Mansystems en Mendix erg goed bevallen. De 
consultants hebben meegedacht over hoe onze 
wensen te implementeren in Research Online. In een 
half jaar tijd was de applicatie op basis van Mendix al 
beter dan het vorige systeem waar al 5 jaar aan was 
gewerkt. We hebben het afgelopen jaar maar liefst 
drie nieuwe applicaties kunnen realiseren waardoor 
Research Online een volledige softwaresuite is 
geworden. Dankzij Mendix is innovatie binnen Julius 
Centrum in een stroomversnelling gekomen.” 



Mendix helps enterprises achieve their digital goals. Our digital innovation platform empowers 
customers to bring new products to market, digitize customer engagement, and automate unique 
business processes. Facilitating an iterative, collaborative approach, the platform brings business and 
IT together to build and deploy innovative applications at the speed of ideas.

A recognized market leader, Mendix is helping hundreds of customers across dozens of industries 
achieve exceptional results. For more information, visit www.mendix.com and follow us 
on Twitter @Mendix.

© Mendix Inc. 2015. All Rights Reserved

Toekomstperspectief

Veelvoud aan studies en 
onderzoekers
Het opzetten van een studie is voor het Julius 
Centrum met het nieuwe systeem vele malen 
makkelijker en daardoor ook vele malen sneller. 
Frank: “Een studie is nu al binnen een paar weken 
live. Voorheen duurde dit veel langer. Mede dankzij 
de mogelijkheden van Mendix kunnen we nu een 
veelvoud aan onderzoeken faciliteren en is het 
aantal onderzoekers dat gebruikt maakt van ons 
systeem navenant gestegen.” 

Frank is uiterst positief over de toekomstige 
mogelijkheden van Research Online en Mendix. “We 

Research Online facts  
• 120 clinical trials en cohorten
• 160.000 proefpersonen waarvan meer dan 

30.000 zelf online vragenlijsten invullen
• Onderzoeken in 40 landen waarbij meer dan 

1000 ziekenhuizen, huisartspraktijken en 
zorginstellingen betrokken zijn.

• Meer dan 2000 eindgebruikers zoals 
onderzoekers, research verpleegkundigen en 
monitors.

• > 100.000 ingevulde formulieren t.b.v. klinisch 
onderzoek per jaar. 

Julius Centrum…
• levert Electronic Data Capture als dienst 
• faciliteert 150 procent meer onderzoeken
• verkort the time to market van onderzoeken
• zet in half jaar een nieuw én beter EDC systeem 

neer 
• vereenvoudigt de implementatie van een 

onderzoek
• brengt de gebruiker in control
• voldoet geautomatiseerd aan wet- en 

regelgeving
• verwezenlijkt haar ambitie en claimt een 

leidende positie 
• innoveert op hoog tempo en is flexibel en 

wendbaar
• realiseert 3 nieuwe applicaties  in mum van tijd
• brengt business en IT bij elkaar

Ook de eisen die het Julius Centrum aan het 
systeem stelt op basis van wet- en regelgeving 
rondom klinisch onderzoek worden ruimschoots 
waargemaakt. Research Online draait op een 
volledige gecertificeerde Mendix Cloud omgeving 
en voldoet daarmee aan de International Standard 
on Assurance Engagements (ISAE) 3402 Type II 
certification. Daarnaast is zowel de rol-gebaseerde 
toegang tot het systeem als de complete 
elektronische audit trail goed ondergebracht. 
Frank vertelt hierover: “Door onderzoek volledig 
elektronisch te ondersteunen, hebben we grote 
stappen gezet op gebied van compliancy. Zo is 
de datakwaliteit en databeveiliging verbeterd en 
worden ook alle aanpassingen van de data netjes 
gelogd. Hiermee voldoen we volledig aan GCP 
richtlijnen voor onderzoeksdata.”Bovendien is 
alles dat in Mendix wordt gebouwd OData klaar. 
“Door open data als standaard te gebruiken, wordt 
de uitwisseling tussen verschillende systemen 
ondersteund. Ook dit ontzorgt de onderzoekers 
waardoor zij zich nu volledig op het onderzoek 
kunnen richten, in plaats van druk te zijn met 
compliancy en techniek.”

hebben het gedachtengoed van Mendix omarmd 
en we zien de meerwaarde door business en IT bij 
elkaar te brengen. We willen de krachtige oplossing 
van Research Online voor het optimaliseren 
van klinisch onderzoek ter beschikking stellen 
aan andere partijen. Mendix blijft daarbij onze 
betrouwbare partner.”

Compliancy
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