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Reglement Ethische toetsingscommissie ACTA; opgesteld de dato 8 juli 2016. 
 
Aanleiding 
In de Nederlandse wetgeving is de medisch ethische toetsing van medisch 
wetenschappelijk onderzoek bij mensen formeel vastgelegd in de WMO (wet medisch 
wetenschappelijk onderzoek met mensen). Onderzoek dat plaats vindt op ACTA valt 
echter regelmatig niet onder de WMO, zoals gedragsonderzoek, retrospectief 
onderzoek en onderzoek aan restmateriaal. Veelal wordt er door tijdschriften om een 
formele ethische toetsing gevraagd. De Ethische Toetsingscommissie ACTA (ETC ACTA) 
is opgericht om te adviseren over  bovengenoemd onderzoek, dat niet onder de WMO 
valt. Indien niet duidelijk is of het onderzoek onder de WMO valt, zal de commissie 
adviseren aan de onderzoeker om het protocol voor te leggen aan de METc (bij 
voorkeur van het VUmc). Naast onderzoek mist ACTA een herkenbaar gremium dat 
ethische kwesties op het gebied van onderwijs en zorg en organisatie kan beoordelen. 
 
 
Doelstelling 
De ETC ACTA heeft als taak te adviseren over ethische aspecten van wetenschappelijk 
onderzoek bij ACTA; in voorkomende gevallen kan de commissie ook over ethische 
aspecten van onderwijs en zorg adviseren. De wetenschappelijke kwaliteit van het 
onderzoek is primair de verantwoordelijkheid van de onderzoeker, maar onderzoek 
waarvan de commissie de kwaliteit niet voldoende vindt wordt als onethisch gezien. 
Toetsing door de ETC of een METc is verplicht voor alle onderzoek waarbij patiënten 
zijn betrokken. De beoordeling door de ETC heeft geen wettelijke status. De commissie 
kan een (formele) goedkeuring geven aan onderzoek dat niet onder de WMO valt, 
maar wel voldoet aan de regelgeving van de WGBO (wet op geneeskundige 
behandelingsovereenkomst), AVG Algemene verordening gegevensbescherming), 
(WBP (wet bescherming persoonsgegevens), GCP (Good clinical practice), Good ethical 
conduct, de code goed gedrag en de code voor gebruik van patiëntengegevens en 
(rest)materiaal . 
 
Wat ethiek met betrekking tot onderwijs, zorg en de organisatie in het algemeen 
betreft, is het doel er voor te zorgen dat bij medewerkers en studenten ethische 
aspecten een vast onderdeel zijn van hun beslissingsproces en handelswijze.  
 
 
Specifieke taken 
Beoordelen en (ook ongevraagd) adviseren over ethische aspecten van (niet limitatief) 
: 
 
- niet-WMO onderzoek 
- onderzoek aan restmateriaal 
- retrospectief dossieronderzoek 
- gedragsonderzoek 
- onderzoek aan onderwijs 
- nieuwe behandelmethoden en behandelprotocollen binnen ACTA of 

omgang met leemtes in behandelmethoden en protocollen 
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- de relatie patiënt-zorgverlener  
- omgang met privacygevoelige informatie van patiënten, studenten en 

medewerkers 
- beoordelen van de toepassing van nieuwe wet- en regelgeving 
- verschillende vormen van samenwerking met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld 

sponsoring van onderzoeks- of onderwijsfaciliteiten of het aanbieden van 
onderwijs) 

- activiteiten die een impact op de gepercipieerde betrouwbaarheid van ACTA als 
zorgorganisatie kunnen hebben 

- het handelen binnen ACTA in het algemeen 
 

Vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit worden door verwezen naar 
de commissie wetenschappelijke integriteit (CWI). 
 
Werkwijze 
De commissie kan beslissen om niet-WMO plichtig onderzoek een goedkeuring te 
geven, aan te passen of er negatief over te adviseren. Een goedkeuring kan vermeld 
worden aan externe partijen en in publicaties. Indien het onderzoekvoorstel negatief 
beoordeeld wordt zal het betreffende onderzoek niet uitgevoerd mogen worden. 
Indien het niet duidelijk is of het onderzoek onder de WMO valt, dan zal de commissie 
adviseren het protocol voor te leggen aan een METc. De commissie kan 
inhoudsdeskundigen of de CWO raadplegen bij de beoordeling. De beoordeling van de 
protocollen gebeurt onder geheimhouding.  
Wat betreft de overige taken van de ETC bekijkt de ETC per keer op welke wijze met 
de voorliggende zaak wordt omgegaan.  
 

Samenstelling 

De commissie is door de decaan ingesteld en is als volgt samengesteld: 

 Prof.dr. F.R. Rozema, voorzitter 

 Dr. M.D. Lagerweij, secretaris 

 Mr. drs. Marcel A. Verkijk, functonaris 
gegevensbescherming, jurist, lid 

 dr. Bart Hattink, lid 

 Dr. R.C. Gorter, lid 

 P.F. Lunenburg, lid 

 Dr. A.R. Özok, lid 

  

De algemene samenstelling van de commissie is als volgt: één lid van de dienst 
Finance & Control met financieel inhoudelijke kennis, een lid bekend vanuit 
Marketing & Communicatie met representatie van de ETC en het onderzoek, 
een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, een lid van de 
CWO ACTA, drie onderzoekers waarvan minstens één inhoudelijke kennis  
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vande WMO heeft en op ad hoc basis een studentlid en een lid bekend met 
WMO wetten (jurist) en een ethicus.  De zittingstermijn is bepaald op twee 
jaar met maximaal twee keer verlenging. 

 

Procedure 

Om te kijken of een onderzoek onder de WMO valt kan gebruik gemaakt 
worden van een beslisboom (zie website METc). Indien het onderzoek niet-
WMO plichtig is, dan kan het protocol bij de ETC ACTA ingediend worden. 
Hiervoor kan het formulier van de website ETC gebruikt worden.  Bij twijfel of 
het onderzoek METc plichtig is en waar deze het beste aangeboden kan 
worden, kan de ETC ACTA adviseren. 

N.B. Over de procedure en het te gebruiken formulier zal de ETC duidelijke en 
makkelijk vindbare informatie op de ACTA website plaatsen. 

Medewerkers en studenten die ethische problemen ervaren die niet onder 
bovenstaande procedure vallen, kunnen deze aanmelden bij de ethische 
commissie, die zich er vervolgens een oordeel over vormt en/of een aanpak 
voorstelt (e-mail: etc@acta.nl).   

De commissie komt in de regel eenmaal per 6 weken bijeen en zal haar oordeel 
binnen een week communiceren. De ETC houdt een besluitenlijst bij welke 
tevens ter hand gesteld wordt aan de decaan. Relatief eenvoudige aanvragen, 
vergelijkbaar met eerder door de ETC behandelde aanvragen, kunnen door de 
secretaris en ten minste één lid van de commissie buiten de vergadering om 
afgehandeld worden. Dergelijke beslissingen dienen altijd door de commissie 
achteraf bekrachtigd te worden.  

 

https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/1646433/7876770/7877361/7955730/nietwmobeslisboom.pdf?parent=/afdelingen/METc/niet-wmo/voorbereiden/inleiding_nwmo/

