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VOORWOORD  

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

 

 

Hier treft u het jaarverslag van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van 2010 waarin 

een verslag van alle activiteiten van de METC van het afgelopen jaar 2010. 

 

Aan medisch-ethische toetsing van onderzoek worden terecht hoge eisen gesteld: het 

moet een kwalitatief goed en snel proces zijn, professioneel, transparant en 

communicatief, meer digitaal en geautomatiseerd en daarbij moet het voldoen aan alle 

nationale en Europese wet- en regelgeving. U kunt zich wellicht voorstellen dat het 

voldoen aan de combinatie van al die eisen een niet geringe opgave is. Een groep van 50 

enthousiaste medisch specialisten, ethici, juristen, methodologen en andere experts 

bogen zich in 2010 weer wekelijks over de ingediende onderzoeksdossiers, om samen 

met het METC secretariaat de kwaliteit van het mensgebonden onderzoek en de 

veiligheid en belangen van de proefpersoon te bewaken.    

 

Bij de toetsing blijft de onderlinge dialoog in de commissie essentieel voor de 

besluitvorming. In 2010 vormden dialogen buiten de METC echter ook een belangrijk 

element. Zo werd op verzoek van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht door het 

Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek (BKO) afstemming gezocht met de METC over de 

implementatie van het NFU beleid. Dit beleid heeft de NFU verwoord in een rapport, 

getiteld Kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek (NFU, juni 2010). Het doel is de 

kwaliteit van het mensgebonden onderzoek nog beter te borgen door middel van 

monitoring van onderzoekers-geïnitieerd onderzoek op basis van een door de METC vast 

te stellen risicoclassificatie. De implementatie hiervan wordt in 2011 verder vorm gegeven.  

 

Veel aandacht ging dit jaar weer uit naar scholing van de leden van de METC. Dit 

gebeurde door middel van studie-uren en symposia. Daarnaast droeg zowel de 

commissie als het secretariaat bij aan scholing van onderzoekers in de zogeheten BROK 

(Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers), verplicht voor 

onderzoekers in het UMC Utrecht met ingang van 2011. 
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Kwaliteitsverbetering van het METC secretariaat heeft ook voortdurend de aandacht, 

waarbij de mogelijkheden van digitalisering verder worden onderzocht. Waar mogelijk 

werden processen geautomatiseerd, ook in afstemming met de CCMO, die hiervoor sinds 

2006 haar portal Toetsing Online heeft. Het METC secretariaat besteedt veel aandacht 

aan communicatie over de steeds nieuwe richtlijnen, wet- en regelgeving via haar website 

en in contacten met de METC leden en onderzoekers. 

 

Wij blijven ons er steeds van bewust dat medewerking van de proefpersoon onmisbaar is 

en dat de commissie de belangen van de proefpersoon voorop moet stellen. Daarbinnen 

is het ontwikkelen van goede wetenschap een fascinerend veld dat continu in beweging is 

en niet altijd voorspelbaar. Daarvan was 2010 weer het bewijs. 

 

Die beweging was er ook binnen de commissie. Dit jaar namen we afscheid van enkele 

zeer gewaardeerde METC leden, waarbij ik met name mijn voorganger in de functie 

Algemeen Voorzitter Onno van Nieuwenhuizen speciaal wil noemen. Onze samenwerking 

was zeer plezierig en voor mij leerzaam. Gelukkig hebben we ook dit jaar hebben weer 

meerdere enthousiaste en capabele nieuwe METC leden mogen verwelkomen. De METC 

is klaar voor haar taak in 2011. 

 

Prof.dr.P.D.Siersema,  

algemeen voorzitter METC UMC Utrecht. 
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INLEIDING 

In dit jaarverslag doet de METC van het UMC Utrecht verslag van haar activiteiten in 

2010. De METC beoordeelt onderzoeksdossiers voor medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen in het kader van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek 

met Mensen (WMO). Daarnaast adviseert de commissie de Raad van Bestuur over de 

uitvoerbaarheid van diverse ingediende onderzoeksvoorstellen in het UMC Utrecht. In 

gevolge de Embryowet is voor elke afzonderlijke eiceldonatieprocedure toestemming 

vereist van de METC (Embryowet art 5, lid 3).  

 

1. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE 

 

1.1 METC leden. 

De METC telde in september 55 leden, voor het merendeel werkzaam in het UMC 

Utrecht. Conform de WMO zijn ook enkele leden geen werknemer bij het UMC Utrecht. Zij 

zijn bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer of werkzaam bij de Universiteit Utrecht. De leden 

vertegenwoordigen een brede diversiteit aan disciplines. In de commissie hebben per 

kamer in ieder geval zitting de door de WMO vereiste artsen, deskundigen op het gebied 

van recht, methodologie en ethiek, en leden die het onderzoek beoordelen vanuit de 

invalshoek van de proefpersoon.  

In het kader van de implementatie van de EU-Richtlijn Goede Klinische Praktijk maken 

ook klinisch-farmacologen en ziekenhuisapothekers deel uit van de METC, daar dit bij 

toetsing van geneesmiddelen onderzoek verplichte disciplines zijn. 

Aangezien de tijdsbelasting voor METC leden aanzienlijk is en bovendien de laatste jaren 

sterk is toegenomen, is het niet altijd eenvoudig opvolging te vinden voor vertrekkende 

leden. Dit punt heeft de continue aandacht van het Dagelijks Bestuur. De commissie voert 

een actief wervingsbeleid en doet een beroep op de managers Onderzoek en Onderwijs 

van de divisies van het UMC Utrecht. 

In 2010 kwamen de volgende 8 leden de METC versterken: Biessels, Van Herk, Van Os, 

De Raad, Siersema, Takken, Tiems en Welsing. 

De heer Westenberg droeg per 1 juli 2010 het voorzitterschap van kamer E over aan de 

heer Siersema. Met ingang van 1 oktober 2010 heeft de heer Van Nieuwenhuizen zijn 

METC lidmaatschap beëindigd. Algemeen voorzitter ad interim werd de heer Hagenbeek 

en met ingang van 1 december nam de heer Siersema het algemeen voorzitterschap op 

zich. Het voorzitterschap van kamer K werd ad interim overgenomen door de heer Van 

Loenen. Begin 2011 zal de heer De Koning voorzitter van kamer K zijn.  

De METC nam afscheid van 9 leden: Biessels, Van Delden, Groenewegen, Molenaar, 

Van Muiswinkel, Van Nieuwenhuizen, Van Veen, Van Vulpen en Wiegant. 
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De commissie heeft haar werkwijze vastgelegd in een reglement. De vigerende versie van 

het reglement is op 08 juni 2010 vastgesteld door de METC en door de Raad van Bestuur 

van het UMC Utrecht. Het reglement en de ledenlijst zijn te vinden op de website van de 

METC en van de CCMO. Voor de samenstelling van de METC: zie de bijlage aan het eind 

van dit jaarverslag. 

1.2      DRIE KAMERS 

Met het oog op de specialisatie en de verdeling van de werklast over de leden is de 

METC gesplitst in drie Kamers: E, O en K. De drie Kamers zijn ingedeeld naar specifieke 

deskundigheid en belangstelling, voor wat betreft kamer K voor onderzoek met 

minderjarige proefpersonen, inclusief onderzoek met betrekking tot moeder-en-

kind/zwangerschap (vergadering eerste en derde maandag van de maand). Naast de 

verplichte WMO disciplines is voor de besluitvorming in kamer K ook de aanwezigheid 

van een kinderarts verplicht. Beoordeling van onderzoek met volwassen proefpersonen 

vindt plaats in Kamer E (vergadert de even weken) en in Kamer O (vergadert de oneven 

weken).  

1.3       DAGELIJKS BESTUUR 

De drie voorzitters van de Kamers vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

METC. Bij hun afwezigheid worden zij vervangen door de betreffende vice-voorzitters. 

Een van de drie kamervoorzitters treedt (roulerend) op als algemeen voorzitter van de 

METC. Tot 1 oktober 2010 was dit Van Nieuwenhuizen. Deze werd ad interim opgevolgd 

door Hagenbeek, tevens voorzitter van kamer O.  Met ingang van 1 december 2010 werd 

Siersema algemeen voorzitter. Deze was per 1 juli voorzitter van kamer E geworden, als 

opvolger van Westenberg (die vice-voorzitter blijft voor kamer E).  

Het Dagelijks Bestuur vergadert wekelijks en wijst de nieuw ingekomen 

onderzoeksdossiers toe aan de verschillende kamers. Verder bespreekt zij, daartoe 

gemandateerd door de METC, amendementen, voortgangsrapportages en SAE / SUSAR 

meldingen en de reactie van onderzoekers indien na bespreking in de kamer nog kleine 

wijzigingen noodzakelijk bleken. Zij spreekt hierover een (gemandateerd) oordeel uit, 

waar nodig na advies van (referenten van) de betreffende kamer. 

1.4 WERKWIJZE 

De Kamers functioneren zelfstandig: beslissingen van een Kamer worden beschouwd als 

genomen door de METC. Afstemming tussen de Kamers vindt plaats in het wekelijkse 

overleg van de drie voorzitters van de Kamers en de secretaris in de vergadering van het 

Dagelijks Bestuur van de METC en door de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de 

drie Kamers, de plenaire METC vergadering. 

Vaste agendapunten van een kamervergadering zijn onder andere mededelingen, 

vaststellen van verslagen van de afgelopen vergadering van de kamer en kennis nemen  

van de besluiten van het Dagelijks Bestuur, beoordeling van nieuwe onderzoeksdossiers, 

beoordeling van herziene dossiers als reactie op vragen van de Kamer en 
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amendementen. In iedere vergadering moeten ten tenminste de door de WMO vereiste 

deskundigen aanwezig zijn.  

Per onderzoek wordt aan twee referenten gevraagd het protocol en de bijbehorende 

documenten te beoordelen, en hun vragen en opmerkingen vast te leggen in een 

standaardformulier. De te beoordelen documenten zijn circa twee weken voor de 

vergadering in het bezit van de referenten. De referenten brengen uiterlijk vier werkdagen 

voor de vergadering een schriftelijk advies uit. De overige commissieleden ontvangen de 

vergaderstukken inclusief de adviezen van de referenten in de week voor de vergadering. 

Zij bestuderen alle documenten voordat het onderzoek in de vergadering besproken 

wordt. De referenten lichten hun adviezen toe in de vergadering waarna het onderzoek 

besproken wordt. Er wordt een oordeel gevormd op basis van de discussie binnen de 

commissie.  

Een besluit wordt in de meeste gevallen unaniem genomen. Zo niet, dan met meerderheid 

van stemmen. Opmerkingen en vragen uit de vergadering worden teruggekoppeld naar 

de onderzoekers. Regelmatig wordt een onderzoeker uitgenodigd om zijn 

onderzoeksvoorstel te komen toelichten in een vergadering van de Kamer indien de 

commissie verduidelijking van het onderzoeksvoorstel wenselijk acht. 

Naast haar werkzaamheden in het kader van toetsing aan de WMO heeft de METC een 

adviesfunctie. Gevraagd en ongevraagd adviseert zij de Raad van Bestuur over diverse 

onderwerpen, zoals het biobankbeleid. Ook het ledenbestand is regelmatig 

aandachtspunt in het overleg met de Raad van Bestuur.   

1.5.   METC SECRETARIAAT 

Het METC secretariaat stroomlijnt de toetsing van de onderzoeksdossiers. Dit betreft 

zowel WMO-plichtige aanvragen en biobankprojecten, als aanvragen voor 

wetenschappelijk onderzoek met mensen die niet onder de WMO vallen. Daarbij 

ondersteunt zij de werkzaamheden van de commissie. Daarnaast controleert zij op 

verzoek van de Raad van Bestuur de aanvragen voor een verklaring van lokale 

uitvoerbaarheid in het UMC Utrecht, van onderzoek dat elders aan de WMO getoetst is. 

Een belangrijk onderdeel van het werk van het secretariaat is het verzorgen van de 

communicatie met onderzoekers, externe instanties zoals firma’s in binnen en buitenland, 

de Universiteit Utrecht, de CCMO en andere METCs, en diverse instanties binnen het 

UMC Utrecht zoals de Raad van Bestuur, de divisieleiding, de apotheek, de afdeling 

stralingsbescherming en het cluster Klinische Fysica en Medische Technologie (inzake 

medische hulpmiddelen). 

Het METC secretariaat bestaat uit acht personen: vier secretarissen: mw. M. A. C. van 

Groenestijn, mw. dr. W. A. Groenewegen, mw. drs. M.D. van de Loo-Waller en recent 

Mw.drs. R.M.M.Bosschaart-Castermans. Zij begeleiden de beoordeling van de 

onderzoeksdossiers ten behoeve van de vergaderingen van de kamers en het Dagelijks 

Bestuur. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de METC. Van 

eind november 2009 tot begin mei 2010 was mw. Van Groenestijn vijf maanden afwezig in 
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verband met haar sabbatical-verlof. Haar waarnemer was mw. Van de Loo-Waller. 

Mw.drs. R.M.M.Bosschaart-Castermans was in dat verband van eind november 2009 tot 

begin mei 2010 als vervangend secretaris aangesteld. Met ingang van 1 december 2010 

is zij tot secretaris voor kamer K benoemd. 

Verder bestond het secretariaat van de METC in 2010 uit de volgende medewerkers: De 

procedure-coördinatoren drs. R. Chorus, mw. A.van Dijk en drs.V.Bontrop en 

administratief medewerker mw. M.Berk-van der Linden. Zij verzorgen de administratieve 

voorbereiding en afhandeling van de vergaderingen van de kamers. De 

procedurecoördinatoren ondersteunen ook de vergadering van het DB. Zij verwerken de 

inkomende post en handelen de administratieve afwikkeling van besluiten over 

ingediende onderzoeksdossiers en bijbehorende correspondentie af. Daarnaast treden zij 

op als vraagbaak voor onderzoekers, firma’s en METC leden via telefoon en e-mail.  

De medewerkers van het secretariaat waren maandag en donderdag telefonisch 

bereikbaar om vragen van onderzoekers te beantwoorden. Vragen per e-mail werden alle 

werkdagen in behandeling genomen.   

Regelmatig vond werkoverleg plaats op het secretariaat, waarin als vast agendapunt de 

werkwijze binnen het secretariaat aan de orde kwam. Waar nodig werden procedures 

aangepast. In 2010 werd aandacht besteed aan de procedure rond de beoordeling van 

lokale uitvoerbaarheid. Punten van aandacht bleven als voorheen ook de vermindering 

van papiergebruik en verbetering van digitale communicatie. Vooralsnog is digitale 

indiening bij de METC niet mogelijk, in verband met het huidige archiefsysteem. 

Veel vragen aan het secretariaat betroffen procedures, multicenteronderzoek en de 

reikwijdte van de WMO. Voor zover mogelijk heeft het secretariaat antwoord op veel 

voorkomende vragen ook op haar website geplaatst: www.umcutrecht.nl/metc.  De 

onderzoekers werden op de hoogte gehouden van de toetsingsprocedure en nieuwe 

ontwikkelingen via Scoop, het intranet van het UMC Utrecht, via berichten per e-mail en in 

de UMC krant en via de METC website.    

Het secretariaat stuurt de onderzoekers jaarlijks of zoveel eerder als door de METC is 

bepaald een in te vullen formulier Voortgangsrapportage. Ook volgt het METC-

secretariaat of onderzoekers de formulieren retourneren. Zie ook onder 5.2. 

 

Sinds 2006 is door de implementatie van de EU-richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de 

toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met 

geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en het daardoor toegenomen aantal documenten 

en handelingen, de werkdruk op de METC en het secretariaat toegenomen. Hierdoor liep 

het percentage van brieven die binnen 2 weken na de vergadering werden verstuurd, 

terug naar rond de 70 %.   

Het percentage berichten dat binnen 2 weken na bespreking van de onderzoeksdossiers 

werd verzonden kwam in 2010 op 75% uit (Figuur 1). De 80% van 2009 werd dus niet 

geëvenaard. In 2010 nam het aantal berichten dat binnen 1 week werd verzonden iets af, 
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van 40% naar 37%, waarmee dit weer op het niveau van 2008 uitkwam. Het raadplegen 

van de leden buiten de reguliere vergaderingen om vroeg meer tijd.. Voor 2011 is de 

ambitie van het secretariaat om 90% binnen 2 weken af te handelen.   

 

 

 

 

 

Figuur 1: Percentage verzonden berichten aan onderzoeker na vergadering METC binnen 1 (niet genoteerd in 

2005 en 2006) en 2 weken. Afname in 2006 hangt samen met implementatie van de EU-richtlijn. 

 

2.  KRING WAARVOOR DE COMMISSIE TOETST 

De kring waarvoor de METC van het UMC Utrecht WMO-beoordelingen uitvoert, strekt 

zich uit over heel Nederland. Dat wil zeggen dat de METC als erkende 

toetsingscommissie behalve interne onderzoeksvoorstellen van onderzoekers in het UMC 

Utrecht ook onderzoeksvoorstellen beoordeelt van andere instellingen. Met sommige 

instellingen heeft de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht hierover afspraken gemaakt. 

Het betreft faculteiten van de Universiteit Utrecht en instellingen waarmee het UMC 

Utrecht nauw samenwerkt op gebied van onder meer geestelijke gezondheidszorg en 

revalidatiegeneeskunde. Verder bestaan samenwerkingsverbanden met het Centraal 

Militair Hospitaal, Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, Gelre Ziekenhuizen te Zutphen en 

Apeldoorn en het RIVM.  

De METC heeft in 2010 in totaal 440 nieuwe onderzoeksvoorstellen ontvangen ter 

toetsing (434 in 2009), waarvan 49 afkomstig van onderzoekers van buiten het UMC 

Utrecht (Figuur 2). Dit aantal ligt al jaren rond de 50, waarmee het ongeveer een kwart 

van de WMO dossiers betreft die in de kamervergaderingen besproken worden). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Totaal aantallen interne en externe onderzoeksaanvragen (WMO+lokaal+niet-WMO). 
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3. INGEDIENDE EN BEOORDEELDE ONDERZOEKSDOSSIERS   

 

3.1  INGEDIENDE ONDERZOEKSDOSSIERS. 

Het METC secretariaat heeft in 2010 in totaal 440 nieuwe onderzoeksvoorstellen 

ontvangen ter toetsing, (tabel 1), waarvan 422 afkomstig van onderzoekers van het UMC 

Utrecht (totaal WMO, lokaal en niet-WMO). 

 

jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ingediend 285 323 324 376 454   434 440 

intern 237 264 275 333 402 382 422 

Tabel 1: ingediend onderzoek 2004-2010. 

 

Het type onderzoek was zeer divers, zoals medicatie studies bij verschillende vormen van 

kanker, onderzoek naar functioneren van de hersenen en psychologische studies. De 

onderzoeksaanvragen waren afkomstig uit alle divisies van het UMC Utrecht. De divisie 

met de meeste aanvragen was wederom de Divisie Interne Geneeskunde en 

Dermatologie, al waren dat er minder dan in 2009. Ook ontving de METC weer veel 

aanvragen van de Divisie Heelkundige Specialismen, Divisie Hersenen en Divisie 

Kinderen. De grootste toename van het aantal dossiers kwam van de divisie Vrouw en 

Baby (meer dan verdubbeld). 

 

  WMO-toetsing advies lokale 

uitvoerbaarheid 

Niet-WMO Totaal 

Monocenter-

onderzoek 

144 6 160  310 

Multicenter-

onderzoek 

44 60 26  130 

Totaal 188 66 186  440 

Tabel 2: aantallen ingediende onderzoeksdossiers onderverdeeld naar mono-/multicenteronderzoek en type 

toetsing (WMO oordeel of lokaal advies of niet-WMO plichtig) 

De 186 onderzoeksdossiers die niet onder de reikwijdte van de WMO vallen (Tabel 2; 

betreft evaluatieonderzoek, sommige vragenlijsten e.d.) zijn vrijwel allemaal in de 
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vergadering van het Dagelijks Bestuur behandeld. Een enkel onderzoeksdossier is als 

WMO-plichtig onderzoek in één van de kamers behandeld, maar bleek niet WMO-plichtig 

te zijn. 

Figuur 3 hieronder geeft de totale aantallen uit bovenstaande tabel 2 weer in vergelijking 

met de jaren 2006-2009. Het valt op dat er in 2010 iets minder dossiers werden ingediend 

voor lokale uitvoerbaarheidsverklaring. Het aantal niet-WMO aanvragen nam toe. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: aantallen ingediende onderzoeksdossiers met wijze van toetsing: vergelijking 2006, 2007, 2008 en 

2009. 

 

Evenals de afgelopen jaren betrof het merendeel van het onderzoek dat werd ingediend 

niet-gesponsord onderzoek, zoals onderstaande figuur 4 laat zien. In 2010 nam het aantal 

indieningen van gesponsorde onderzoeken wederom in aantal iets af.  Procentueel was er 

sprake van een kleine toename: 27% in 2010 versus 25% in 2009.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: vergelijking gesponsord/ niet gesponsord onderzoek in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 (WMO + 

lokaal). 
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jaar na indiening). In tabel 3 kunnen ook besluiten zijn opgenomen waarvoor het 

onderzoeksdosier in een voorliggend jaar is ingediend. 

 

Totaal primaire besluiten:  2010 

WMO-besluit positief  131  

WMO-besluit negatief  18  

Tabel 3: In het kader van de WMO afgegeven besluiten in 2010 

 

Van deze 149 (2009: 156, 2008: 178, 2007: 159 en 2006: 167) beoordeelde onderzoeken 

was zoals al jaren, ongeveer 20% geneesmiddelen-onderzoek.  

De METC sprak in 2010 18 maal een negatief oordeel uit over een onderzoek. Daarmee 

zet de stijging van de afgelopen jaren niet door: 2009 (32), 2008 (23), 2007 (19) en 2006 

(15). In de discussie rond onderzoek waarbij de commissie negatief besluit overweegt, is 

er in veel gevallen sprake van methodologische onzuiverheden. Het uitspreken van een 

negatief oordeel kan in bepaalde gevallen leiden tot een versnelling van de herziening van 

het onderzoek. De onderzoeker kan daarbij de aanvraag vaak verbeteren, door de 

argumenten van de commissie voor het negatieve besluit te verwerken. 

3.3  AMENDEMENTEN 

De laatste jaren neemt het aantal ingediende amendementen iets toe. De METC heeft in 

2010 ruim 300 substantiële amendementen beoordeeld van inhoudelijke aard; o.a. 

verlenging onderzoeksperiode, verandering in methodologie, inclusiecriteria, in de 

informatiebrief en in wervingsteksten.  

Amendementen zijn substantieel als zij enige invloed van betekenis hebben op de 

veiligheid van de proefpersoon, de wetenschappelijke waarde van het onderzoek, de 

leiding of organisatie van het onderzoek of de kwaliteit of veiligheid van een 

onderzoeksproduct. Het is aan de sponsor/ verrichter om te bepalen of een amendement 

substantieel is. Substantiële amendementen dienen door de METC te worden beoordeeld. 

Dit kunnen wijzigingen betreffen ten aanzien van de inhoud van het onderzoek, maar ook 

het toevoegen van een nieuwe onderzoeker aan het onderzoeksteam. In oktober 2005 

heeft het ministerie van VWS een Instruction Manual uitgegeven “Clinical Research with 

medicinal products in the  Netherlands”, waarin op pagina 42 (3.1.1) staat aangegeven in 

welke gevallen een amendement als “substantieel amendement” moet worden 

beschouwd. Een niet-substantiëel amendement kan als mededeling aan de METC 

worden gezonden. Bij het beoordelen van amendementen werd, waar de commissie dat 

van belang achtte, ook een voortgangsrapportage opgevraagd. 
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Indien het amendement betrekking heeft op een onderzoek dat dateert van vóór de WMO 

(1 december 1999), dan moet het volgens het METC-beleid als nieuw onderzoek worden 

ingediend.  

 

3.4 EMBRYOWET 

Met het in werking treden van de embryowet in 2002 is voor elke afzonderlijke 

eiceldonatieprocedure toestemming vereist van de METC (Embryowet art 5, lid 3). De 

METC dient te beoordelen of het bij de terbeschikkingstelling te dienen belang in 

evenredige verhouding staat tot de risico’s en bezwaren van de ingreep, mede gelet op de 

omstandigheden waarin de betrokkene (de donor) verkeert. Deze beoordeling is door de 

METC gemandateerd aan haar Dagelijks Bestuur. Zij beoordeelt tussen de 30 en 40 

aanvragen per jaar. 

 

3.5 BIOBANK EN WARB 

Ook dit jaar heeft de METC zich weer diverse malen gebogen over de toetsingswijze van 

biobank projecten. De METC had in april 2008 aan de Raad van Bestuur een advies 

uitgebracht, waarin gesteld werd dat afname van materiaal voor biobanken formeel niet 

aan de WMO getoetst kan worden vanwege het ontbreken van een specifieke medisch-

wetenschappelijke vraagstelling. Daarmee is het niet formeel mogelijk om een definitieve -

WMO vereiste- afweging tussen risico en belasting versus mogelijke opbrengst van het 

onderzoek te maken. Om de belasting die een biobankproject voor de (potentiële) 

deelnemer met zich meebrengt (bloedafname, biopt) op voorhand te bewaken, en 

vanwege het belang van goede borging van privacybewaking rond de data en materialen, 

heeft de Raad van Bestuur van het UMCU toetsing van biobankvoorstellen 'als ware het 

WMO-plichtig onderzoek' aan de METC opgedragen. De toetsingsprocedure die de METC 

heeft ingesteld betreft, op basis hiervan, met name de werkwijze bij benadering en 

toestemmingsprocedure van de donor, de afname en het bewaren van de materialen.  

Een ABR formulier is hierbij niet aan de orde (omdat de METC geen WMO-besluit mag 

afgeven), wel moet een Biobank Addendum ingediend worden. Zoals bij WMO plichtig 

onderzoek is de verplichting tot jaarlijkse voortgangsrapportage en het melden van 

ernstige voorvallen en wijzigingen van kracht. 

Voor de uitgifte van de biobankmaterialen heeft de Raad van Bestuur in 2010 de 

Wetenschappelijke AdviesRaad Biobank (WARB) ingesteld. De WARB beoordeelt of de 

toestemming, die de donor gaf bij het verzamelen van de materialen, overeenkomt met de 

reikwijdte van de onderzoeksvraag. De WARB valt niet onder de METC. Uiteraard vindt 

regelmatig overleg plaats tussen de METC, de Raad van Bestuur en de WARB. Ook 

binnen de METC is het beleid aangaande biobankprojecten nog regelmatig onderwerp 

van discussie. 
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3.6  VOORBEELD INFORMATIEBRIEF 

Een belangrijk aandachtspunt voor de METC in de toetsing van een onderzoeksdossier 

vormt de informatiebrief voor de proefpersonen, aangezien het uiteraard essentieel is dat 

proefpersonen goed geïnformeerd worden over het onderzoek en eventuele risico’s 

kunnen afwegen. De CCMO richtte in 2006 een landelijke PIF-werkgroep (PIF = 

Proefpersonen Informatie Formulier) op, waarin namens de METC van het UMC Utrecht 

mw.drs.I.Uitewaal plaats nam. Zij was destijds lid van kamer O namens de proefpersoon. 

Deze werkgroep heeft begin 2007 een voorstel gedaan voor een landelijk model voor de  

informatiebrief, ten aanzien van lengte en leesbaarheid. Dit voorstel is door de CCMO 

over genomen en in november 2008 heeft de METC van het UMC Utrecht dit voorbeeld 

als richtlijn aangenomen. Overigens kwam dit document grotendeels overeen met de 

eerder door de METC gehanteerde template. De METC juicht het gebruik van deze 

voorbeeld Informatiebrief toe en hoopt dat dit bij multicenter onderzoek de toetsing zal 

vereenvoudigen en versnellen. 

De overheid wil dat proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk 

onderzoek een brochure krijgen van het ministerie van VWS met algemene informatie 

daarover. 

Daartoe heeft VWS een brochure ontwikkeld. Hierin staat onder meer:  

- Informatie over de procedure bij medisch-wetenschappelijk onderzoek  

- De rol van de METC hierin en de rechten en plichten van patiënten  

- Een verklarende woordenlijst  

Het is de bedoeling dat artsen en onderzoekers deze brochure uitreiken aan patiënten die 

zij benaderen voor deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek als 

aanvulling op de specifieke informatie die potentiële proefpersonen altijd krijgen  over het 

onderzoek waarvoor zij gevraagd zijn, zowel mondeling als schriftelijk. Nadere informatie 

over beide documenten is te vinden op de website van de METC en van de CCMO onder 

“ informatiebrief”. 

4. DE BEOORDELINGSPROCEDURE 

4.1  TERMIJNEN 

De METC database wordt verder ontwikkeld om de kwaliteit van de werkwijze van de 

METC waar mogelijk te verbeteren. De database maakt zowel de totale toetsingsduur per 

protocol inzichtelijk, als de tijd die nodig is om te komen tot een verklaring van lokale 

uitvoerbaarheid (LUV) van de Raad van Bestuur. De LUV wordt op verzoek van de Raad 

van Bestuur administratief afgehandeld door het secretariaat van de METC. 

Bij de toetsingsduur voor een protocol wordt onderscheid gemaakt tussen de tijd die de 

commissie hierin steekt, en die van de onderzoekers. De termijn van de METC gaat lopen 

op het moment dat het secretariaat de volledige aanvraag ontvangt. De termijn stopt 

zodra aan de onderzoeker nadere vragen worden gesteld. Dan start het tijdsaandeel van 

de onderzoeker. De termijn voor de onderzoeker stopt wanneer het secretariaat zijn 

antwoord ontvangt, en op dat moment start weer de klok voor de METC. De telling gaat 
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zo door totdat een positief of negatief oordeel of advies gegeven is, of tot het onderzoek 

wordt ingetrokken. De Portal van de CCMO (zie 6.2) biedt ook de mogelijkheid om de 

toetsingstermijn bij te houden voor onderzoek dat is ingediend vanaf 1 maart 2006. 

Volgens artikel 413 Awb is de commissie in beginsel verplicht binnen 8 weken, maximaal 

16 weken een WMO-besluit te nemen. Voor geneesmiddelenonderzoek heeft de METC 

maximaal zestig dagen voor de beoordeling van het onderzoeksdossier. Voor 

amendementen geldt 35 dagen. Deze termijnen voor geneesmiddelenonderzoek kunnen 

niet worden verlengd. Voor onderzoeksdossiers die in 2010 werden ingediend lag het 

percentage onderzoeken dat een positief oordeel heeft gekregen binnen de toetsingsduur 

van 16 weken op 90,3 %. Binnen 8 weken is 40,2 % van het geneesmiddelenonderzoek 

beoordeeld. Binnen 10 weken was 70% beoordeeld. Bij de resterende dossiers duurde de 

toetsing langer. In enkele gevallen gaf de reactie van de onderzoeker aanleiding tot het 

stellen van nieuwe vragen. In andere gevallen was de reactie onvolledig (geen antwoord 

op de vraag of ontbrekende documenten). De toetsingsduur blijft ook in 2011 een punt 

van aandacht voor de commissie.  

Op 1 oktober 2009 is de ‘ Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ (Wet 

dwangsom) in werking getreden. Als de METC langer dan de voorgeschreven termijn (zie 

hierboven) nodig heeft om tot een oordeel te komen, kan de onderzoeker de METC in 

gebreke stellen. Als de METC in gebreke is gesteld en 2 weken daarna is er nog geen 

beslissing, dan heeft de aanvrager recht op een dwangsom voor elke dag dat de 

beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt 

maximaal €1260). In 2010 is door onderzoekers geen beroep gedaan op deze wet. 

Een advies over lokale uitvoerbaarheid moet binnen 6 weken worden gegeven. 0p 

verzoek van de Raad van Bestuur beoordeelt de secretaris van de METC of voldaan is 

aan de voorwaarden voor lokale uitvoerbaarheid. Daarbij wordt gecontroleerd of de 

divisieleiding zich akkoord verklaard heeft met onderzoeksdeelname. Tevens worden de 

lokale aspecten in de Informatiebrief beoordeeld en wordt advies van de RvB juristen 

ingewonnen over de proefpersonenverzekering en een eventueel contract.    

Continu wordt door het secretariaat gewerkt aan stroomlijning van de procedure. Met  

name het verkrijgen van de juiste verzekeringscertificaten en contracten vraagt vaak 

enige tijd, wat zich ook vertaalt in onderstaande figuur 5: in 77% van de gevallen was 

binnen 6 weken toetsing van de lokale uitvoerbaarheid afgerond.  

 

 

 

 

 

Figuur 5: Vergelijking percentage toetsing lokale uitvoerbaarheid binnen 6 weken: 2006-2010 
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4.2  VEELGESTELDE VRAGEN 

De meest voorkomende vragen die het METC secretariaat bereiken betreffen het invullen 

van formulieren, procedures  rond het indienen van onderzoek en het melden van ernstige 

onverwachte voorvallen, multicenteronderzoek, de reikwijdte van de WMO, 

verzekeringsaspecten en overige regelgeving. Voor zover mogelijk zijn de antwoorden op 

deze algemene vragen op de website van de METC geplaatst onder “contact, FAQs”. 

5. SAE’S, SUSARS EN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

5.1        SAE’s en SUSARS 

Met ingang van 1 maart 2006 is door de implementatie van de EU richtlijn goede klinische 

praktijken in de WMO een onderscheid gemaakt tussen de wetgeving rond het melden 

van SAE’s (Serious Adverse Events) en SUSARs (Suspected Unexpected Serious 

Adverse Reactions). Laatstgenoemde betreffen (vermoeden van) bijwerkingen van 

onderzoeksproducten in het kader van geneesmiddelenonderzoek.  

Mede doordat de regelgeving complex is en de diverse betrokkenen er alles aan doen om 

conform de wet te melden, is het aantal meldingen de afgelopen twee jaar gestegen. Voor 

een deel betreft het hier dubbele meldingen (door onderzoeker en sponsor bij voorbeeld) 

of extra meldingen (een voorval in het buitenland, dat aan de toetsende instantie in 

Nederland moet worden gemeld, wordt voor de zekerheid soms ook aan de deelnemende 

centra gemeld, wat niet wettelijk verplicht is). De CCMO werkte in 2009 aan een SAE en 

SUSAR module van haar portal, om de stroom meldingen en de beoordeling daarvan te 

kanaliseren. Deze SAE en SUSAR module werd 1 januari 2010 landelijk operationeel, 

vooralsnog voor onderzoeker geïnitieerd onderzoek. Centrale registratie en berichtgeving 

zullen de helderheid moeten bevorderen. 

Iedere SAE en SUSAR moet aan de METC van het UMC Utrecht gemeld worden als zij 

de TC is voor het onderzoek.  

In verband met de complexe regelgeving rond melding van voorvallen heeft de CCMO op 

haar website www.ccmo.nl speciaal aandacht hieraan geschonken, met name in de notitie 

“melden SAE’s” en de factsheet “Veelgestelde vragen melden bijwerkingen/ voorvallen bij 

geneesmiddelenonderzoek”. Daarnaast heeft ook het Bureau Kwaliteitsborging 

Onderzoek (BKO, zie 7.4) een beslisboom ontwikkeld die weergeeft wie wanneer wat 

waar moet melden. Voor UMC Utrecht medewerkers is dit document op te vragen bij 

kwaliteitsborging@umcutrecht.nl.  

De commissie heeft in 2010 een groot aantal meldingen van onverwachte gebeurtenissen 

ontvangen. De onderzoeker dient hierbij aan te geven wat de gevolgen voor de uitvoering 

van het onderzoek zijn. Deze meldingen zijn grotendeels voor kennisgeving aangenomen. 

In een aantal gevallen is om een nadere toelichting door de onderzoeker en/of 

aanpassing van de informatiebrief gevraagd, of om een tussentijdse 

voortgangsrapportage. 
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5.2         Voortgangsrapportages. 

In het UMC Utrecht worden jaarlijks rond de 500 onderzoeken (WMO + Lokaal) met een 

gemiddelde looptijd van 2 jaar uitgevoerd. 

De commissie kan dankzij de METC-database actief de voortgang volgen van 

goedgekeurd onderzoek (zowel tussentijds als na een jaar). De onderzoekers ontvangen 

hiervoor een verzoek om het formulier Voortgangsrapportage in te vullen. Voor zover het 

WMO-toetsing en Biobankprojecten betreft is jaarlijkse rapportage een verplichting. Dit 

geldt voor ongeveer 350 onderzoeksdossiers per jaar. Zo nodig sturen de medewerkers 

van het secretariaat de onderzoekers een herinnering.  

Om tijd te besparen is de METC met ingang van 2009 de verzoeken om 

voortgangsrapportages digitaal gaan verzenden. In verband met de ondertekening is het 

nog wel noodzakelijk dat de onderzoekers reageren via briefpost. Zij dienen het ingevulde 

en ondertekende document per post terug te sturen naar de METC. 

Het formulier voor voortgangsrapportage kunnen de onderzoekers vinden op de website 

van de METC, www.umcutrecht.nl/metc, onder “lopend onderzoek”. Gelukkig zijn er 

steeds meer onderzoekers die op eigen initiatief het formulier jaarlijks insturen, zoals dit 

overigens ook in de brief met het positief besluit van de METC wordt gevraagd. De 

eindrapportage moet binnen een jaar na de laatste onderzoekshandeling bij de laatste 

proefpersoon worden ingestuurd, conform ook de regels voor geneesmiddelenstudies (zie 

instruction manual paragraaf 3.4 pagina 50-51). 

Het feit dat voortgangsrapportages evenals verleden jaren, regelmatig melding maakten 

van tragere inclusie dan was voorzien, is voor de commissie een punt van aandacht. Een 

aantal keren werd een onderzoek op advies van de METC gestopt door de onderzoekers, 

omdat bij nader inzien de uitvoering niet haalbaar bleek, zowel qua proefpersonen als qua 

logistiek. 

Conform artikel 22 lid 1 van de WMO dient voortijdige beëindiging van een studie gemeld 

te worden aan de CCMO.   

In 2010 werd de Rivastigmine studie om veiligheidsredenen gestopt. Meer hierover onder 

7.3 “Toezicht”. 

 

6. VERGADERINGEN: FREQUENTIE EN THEMA’S 

De drie Kamers van de commissie vergaderden in 2010 in totaal 74 keer. Naast het 

beoordelen van de onderzoeksdossiers werden ook algemene discussies gevoerd over 

diverse onderwerpen, zoals de toetsing van biobank projecten, DSMB’s en de werkwijze 

rond toevalsbevindingen. Het Dagelijks Bestuur (voorzitters van de drie kamers) 

vergaderde wekelijks, behalve in de laatste week van het jaar, dus 51 keer.  



 JAARVERSLAG 2010 METC UMC UTRECHT 

 19

Op 18 november 2010 heeft een plenaire vergadering plaatsgevonden (zie ook bij punt 

6.1).   

6.1      ONDERWERP PLENAIRE VERGADERING 

Op 18 november 2010 heeft een plenaire vergadering plaatsgevonden waar Prof.dr. 

K.C.B.Roes een inleiding hield over de implementatie van het NFU beleid, voortkomend 

uit het NFU rapport Kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek (NFU, juni 2010). 

Het betreft onderwerpen als scholing van de onderzoekers (zie onder 7.5), registratie, 

digitalisering en monitoring van onderzoekers geïnitieerd onderzoek, op basis van een 

door de METC vast te stellen risicoclassificatie.  

6.2     DE CCMO PORTAL 

Het toezicht op de METC’s in Nederland is in handen van de CCMO in Den Haag 

(Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek). De CCMO geeft richtlijnen aan de 

METC’s en stemt zaken af via landelijk overleg met de voorzitters en met de secretarissen 

van de METC’s (zie 7.6). De CCMO ontwikkelde een portal, waar centraal het onderzoek 

kan worden geregistreerd door een ABR-formulier online in te vullen. De portal trad 1 

maart 2006 in werking. Inmiddels is de CCMO portal uitgebreid met diverse modules. In 

2010 is de SAE- en SUSAR-module in werking getreden, waar ernstige voorvallen bij 

onderzoekers geïnitieerd onderzoek online gemeld moeten worden. Via de portal van de 

CCMO bereikt het bericht de betreffende METC (TC). De portal bewaakt ook het melden 

van start- en einddatum van het onderzoek. 

  

6.3     VERPLICHTE WMO-DISCIPLINES   

Er kunnen geen rechtsgeldige besluiten genomen worden als de verplichte WMO-

disciplines niet aanwezig zijn te weten arts, jurist, lid namens proefpersoon, methodoloog, 

ethicus, en voor geneesmiddelenonderzoek ook de ziekenhuis apotheker en klinisch 

farmacoloog. De METC beschikt over voldoende vervangende leden voor de WMO-

disciplines, zodat rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. 

7.       KWALITEITSBELEID  

In 2010 heeft het kwaliteitsbeleid opnieuw veel aandacht gekregen. Dit betreft zowel de 

interne kwaliteit van de METC werkwijze als de toetsing van de kwaliteit van het 

mensgebonden onderzoek. 

De METC was uiteraard in het verleden al alert op een zorgvuldige en verantwoorde 

procedure van toetsing, om de belangen van de proefpersonen te waarborgen. Hiertoe 

heeft de METC in 2007 een kwaliteitshandboek samengesteld (zie 7.2). Om de 

ontwikkelingen landelijk op één lijn te houden organiseerde de CCMO weer verschillende 

bijeenkomsten voor de landelijke werkgroep secretarissen (7.6). De verbetering van 

SOP’s (7.2) en scholing van METC leden (7.5) en secretariaat staan ook in 2011 weer 
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hoog op de agenda. De voorzitters en secretarissen traden in 2010 ook verschillende 

keren in overleg met de CCMO en met andere METC’s om de werkwijze af te stemmen.  

Belangrijke partner van het METC secretariaat is de Eenheid Documentaire 

Informatievoorziening (EDI), die het archief van de METC beheert. De hoeveelheid 

documenten die de METC (en dus het archief) verwerkt, is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen. 

De METC ontving in 2010 ongeveer 22.000 inkomende documenten, dat is ruim 400 

documenten per week (1 document kan 1 e-mail zijn, maar ook een IMPD van honderden 

pagina’s). Dit is een stijging van ongeveer 1500 documenten ten opzichte van 2009.   

7.1   ONTWIKKELINGEN IN 2010, NFU BELEID EN DIGITALISERING  

Bezinning op het NFU beleid inzake mensgebonden onderzoek in de UMC’s heeft in 2010 

uitgemond in het NFU rapport Kwaliteitsborging van mensgebonden onderzoek (NFU, juni 

2010). Het rapport betreft aanbevelingen met betrekking tot scholing van de onderzoekers 

(zie onder 7.5), registratie, digitalisering en monitoring van onderzoekers geïnitieerd 

onderzoek, op basis van een door de METC vast te stellen risicoclassificatie. De plannen 

over de implementatie van dit beleid in het UMC Utrecht zijn in breed overleg binnen het 

UMC Utrecht ontwikkeld, waarbij vanuit het METC secretariaat met name  secretaris Van 

Groenestijn het proces mede vorm gegeven heeft. De implementatie zal in 2011 worden 

doorgevoerd onder begeleiding van het Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek (BKO). 

In 2007 was de nieuwe dossier-opbouw van start gegaan. Tot en met 2006 was de 

dossier opbouw chronologisch. Met ingang van 2007 is voor nieuw ingediende 

onderzoeksdossiers de indeling van de CCMO overgenomen met tabbladen op alfabet 

per documentsoort, waarbij achter ieder tabblad weer de chronologische volgorde wordt 

aangehouden.  

De METC secretariaat streeft er naar zo veel mogelijk zaken digitaal af te handelen, om 

papierverbruik te beperken. Sinds jaren wordt ieder ontvangen en verzonden document 

ingescand en in digitale vorm bewaard in het elektronisch systeem: Sharepoint. Als een 

van de eerste van Nederland heeft het archief van de METC toestemming om van 

archiefstukken die zijn ingescand de papieren versie te vernietigen, de zgn. substitutie-

machtiging. METC onderzoeksdossiers kunnen vertrouwelijk en onder toezicht worden 

vernietigd zodra de studie is beëindigd en de METC in het bezit is van een definitieve 

eindrapportage met resultaten en bevindingen. Het vernietigen vindt plaats nadat de 

gearchiveerde digitale onderzoeksdossiers zijn gecontroleerd op volledigheid. Van de te 

vernietigen onderzoeksdossiers wordt een proces verbaal van vernietiging opgemaakt 

welke getekend dient te worden door de algemeen voorzitter van de METC en het Hoofd 

Eenheid Documentaire Informatievoorziening (EDI). 

Digitaal indienen en vergaderen hebben de aandacht, maar zijn organisatorisch nog in de 

ontwikkelfase. Uitgaande correspondentie is in de loop van de laatste jaren steeds meer 

digitaal verwerkt. Dit gold in 2008 al voor de brieven inzake meldingen van SAE/SUSARs 

en voortgangsrapportages, waarbij zowel de correspondentie over vragen van de 
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commissie als het bericht “voor kennisgeving aangenomen” per e-mail verzonden worden.  

Vanaf begin 2010 loopt de indiening en afhandeling voor wat betreft de SAE/SUSARs via 

ToetsingOnline, als eerst voor onderzoeker geïnitieerd onderzoek. Correspondentie zoals 

vragen van de commissie gedurende de WMO toetsing (niet de uiteindelijke besluit brief) 

worden ook digitaal verzonden. In de loop van 2009 is het secretariaat er toe over gegaan 

de besluiten van de METC digitaal naar de CCMO te gaan verzenden. Eind 2009 volgde 

het uploaden van deze besluiten in de portal. Elke indiening door onderzoekers moet 

vooralsnog op papier plaatsvinden.  

 

7.2  STANDARD OPERATING PROCEDURES EN KWALITEITSHANDBOEK METC 

In 2009 is een vervolg gegeven aan het (her-)schrijven van Standard Operating 

Procedures (SOP’s). Deze hebben als doel een ondubbelzinnige beschrijving en 

uitvoering van een activiteit (proces en werkwijze), om zo de kwaliteit van de METC te 

waarborgen. Diverse aanpassingen zijn in de loop van het jaar doorgevoerd, waardoor 

een nieuwe versie van de SOPs die voor de beoordeling van de onderzoeksdossiers het 

belangrijkst zijn, door de METC leden zal worden vastgesteld. In revisie is de SOPs  Wob-

verzoek, in verband met wijziging van de termijn. Ook worden jaarlijks diverse mandaten 

van de METC en de Raad van Bestuur aan het Dagelijks Bestuur vernieuwd (conform 

reglement: om de twee jaar). 

Om de borging van de implementatie van het kwaliteitsbeleid te verbeteren is een 

kwaliteitshandboek van de METC samengesteld. Naast de procedures rondom de 

toetsing van onderzoek, maken ook de werkwijze van de commissie en het secretariaat, 

het reglement en de benoeming van METC leden hier onderdeel van uit. Deze informatie 

is meer toegankelijk gemaakt voor de leden, onder andere via een besloten website. 

 

7.3  TOEZICHT OP DE METC, ACCREDITATIE EN RIVASTIGMINE STUDIE 

Eind 2005 heeft twee maal een visitatie plaatsgevonden van de BECO (visitatiecommissie 

die de CCMO adviseert over accreditatie). In 2006 is daar een rapport over verschenen, 

waarop de METC reageerde. 16 april 2010 werd bericht ontvangen dat de BECO de 

METC van het UMC Utrecht weer accreditatie heeft verleend. 

 

Eind april 2010 informeerde de METC de CCMO over de voortijdige stopzetting van de 

studie getiteld: “Rivastigmine for delirium in Intensive Care patients, a double-blind, 

randomised, placebo-controlled, multi-center add-on trial” (NL19821.041.08). 

De stopzetting werd mede ingegeven door het advies van de DSMB om de studie met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, aangezien het verschil in overlijden tussen de twee 

groepen het vooraf vastgestelde criteria voor stoppen vanwege veiligheidsreden 

overschreed. Rivastigmine kon niet als oorzaak worden uitgesloten.  De METC meldde dit 

aan de CCMO, waarop de CCMO als toezichthouder het dossier opvroeg in mei 2010. 
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Het stopzetten van dit onderzoek gaf aanleiding tot publiciteit, onder andere in het NRC 

Handelsblad van 22 mei 2010. In oktober 2010 werden de uitkomsten van de studie over 

dit onderzoek gepubliceerd in The Lancet. De CCMO vroeg daarnaast nog vijf andere 

dossiers op bij de METC om de toetsing nader te analyseren. In het najaar volgende een 

bijeenkomst van hoor en wederhoor. Rapportage over de zes dossiers wordt in de loop 

van 2011 verwacht. 

 

7.4  BEWAKING VOORTGANG VAN LOPEND ONDERZOEK  

CCMO portal: 

Begin februari 2006 werd de webportal ToetsingOnline in gebruik genomen worden. De 

eerste module richtte zich op de onderzoekers en de medewerkers van de 

(farmaceutische) industrie die onderzoeksdossiers ter beoordeling willen voorleggen aan 

de erkende METC's en de CCMO.  In 2010 werden de bijwerkingenmodule (melden 

SAE’s/ SUSARs) en het digitaal uploaden van METC besluiten in de portal operationeel. 

Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek  (BKO): 

De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht heeft in het kader van kwaliteitsborging van 

klinisch geneesmiddelenonderzoek het Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek (BKO) 

ingesteld. Per 1 juni 2006 is het kwaliteitsborgingssysteem in werking getreden en wordt 

uitgevoerd door BKO. Een geneesmiddelenonderzoek dat in het UMC Utrecht uitgevoerd 

zal worden, kon uitsluitend ingediend worden bij de METC, nadat een kwaliteitsintake had 

plaatsgevonden, afgerond met een positief advies van het bureau. Met ingang van 2011 

zal door de implementatie van het NFU beleid hierin verandering komen. Bij de helpdesk 

van het BKO kunnen onderzoekers terecht voor vragen en praktische tips rond het 

indienen van onderzoek bij de METC. Contactgegevens: 

kwaliteitsborging@umcutrecht.nl; 088 75 55212 (ma.-vrij. 9.30-12.00 uur).  

METC 

Verder blijft uiteraard het volgen van de lopende onderzoeken via amendementen, 

meldingen van bijwerkingen/voorvallen en voortgangsrapportages een belangrijk 

onderdeel van het werk van de METC. Op verzoek van enkele managers Onderwijs en 

Onderzoek is in de loop van 2007 de procedure zodanig aangepast, dat bij iedere 

toestemming van de Raad van Bestuur voor uitvoering van onderzoek (WMO en lokaal) in 

het UMC Utrecht, een kopie van de brief naar deze managers O&O van de betreffende 

divisie wordt verzonden. Op verzoek van de managers O&O heeft in 2009 overleg 

plaatsgevonden met het Dagelijks Bestuur van de METC over het onderzoek in het UMC 

Utrecht. Naar aanleiding daarvan is onder andere besloten dat de METC het 

divisiemanagement op hoofdlijnen informeert over het lopend onderzoek. 
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7.5  SCHOLING EN INFORMATIEVERSTREKKING METC LEDEN, SECRETARIAAT EN 

ONDERZOEKERS 

Enkele leden van de METC en van het METC secretariaat werken mee aan scholing van 

METC leden en onderzoekers. Naast de al langer bestaande basis training GCP worden 

er ook BROK cursussen georganiseerd door het BKO. De BROK is uitgebreider dan de 

basistraining GCP. BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor 

Klinisch onderzoekers. De cursus is bedoeld voor alle klinisch onderzoekers die 

werkzaam zijn in het UMC Utrecht en ook voor onderzoekers die mensgebonden 

onderzoek uitvoeren, maar zelf geen arts zijn. In 2010 werd 6 maal een BROK cursus 

gegeven.  

De BROK is een initiatief van de NFU en is in alle UMC’s opgezet. De eindtermen voor de 

cursus zijn landelijk vastgesteld. Daarnaast wordt de cursus afgesloten met een landelijk 

digitaal examen. Elke (arts)-onderzoeker die WMO-plichtig onderzoek opzet en/of uitvoert 

wordt verplicht  het BROK certificaat te halen. Inmiddels behaalden diverse METC leden 

het BROK certificaat. 

De METC-leden Bredenoord, Van Delden, Rovers, Van Thiel, Uijtendaal en Vermaas 

hebben onderwijs gegeven in het kader van de Basiscursus Regelgeving en Organisatie 

voor Klinisch Onderzoekers (BROK). Bredenoord, Van Delden, Mosmans, Van Thiel, 

Verbout en Vermaas onderwezen ook in het kader van de UMC-breed gegeven GCP-

training.  

Vanuit het METC-secretariaat is een bijdrage geleverd door Van Groenestijn, 

Groenewegen en Van de Loo aan onderwijs ten behoeve van GCP-training en de BROK. 

Sinds 2008 werden geen NOMET basistrainingen gegeven. Aangezien het er niet naar uit 

ziet dat de NOMET cursus op korte termijn hervat wordt, zocht het METC secretariaat 

andere vormen van training. Zo werd naast de GCP en BROK, in principe twee maal per 

jaar een studie uur per kamer georganiseerd. Daarin kwam in 2010 onder andere aan de 

orde de WMO en het UMC Utrecht biobankbeleid.   

De secretaris gaf in de vergaderingen en schriftelijk regelmatig toelichting aan de METC 

leden bij nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Ook de procedure coördinatoren 

droegen bij aan het verspreiden van informatie. Via Scoop, het intranet van het UMC 

Utrecht, berichten via E-mail en de UMC krant en via de website www.umcutrecht.nl/metc 

worden onderzoekers op de hoogte gehouden van procedurele wijzigingen in de 

toetsingsprocedure en nieuwe ontwikkelingen. Het aantal bezoeken aan de METC 

website neemt de afgelopen jaren flink toe. Jarenlang lag dit rond 300 bezoeken per 

maand. In 2009 steeg het aantal naar ruim 400 en in 2010 boven de 500 bezoeken per 

maand.   

Op 29 januari 2010 organiseerde de VCMO (een regionale METC in midden Nederland) 

in verband met haar lustrum een symposium over Biobank. Daarin werden diverse 
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aspecten van onderzoek met lichaamsmateriaal belicht. Dit symposium werd bijgewoond 

door Bredenoord, Kwee, Van Muiswinkel, Van Nieuwenhuizen, Van Thiel, Bontrop, 

Bosschaart en Van de Loo. 

Op 29 november 2010 bood de METC van de VUmc in samenwerking met de CCMO een 

BROK cursus aan voor METC leden en medewerkers van METC secretariaten. Hieraan 

werd door twee secretarissen en een METC lid deelgenomen. 

Acht personen woonden in 2010 in het kader van stage of oriëntatie een METC 

vergadering bij (voornamelijk klinisch farmacologen/ziekenhuisapothekers in opleiding en 

studenten Nederlands Recht). In alle gevallen tekenden zij een 

geheimhoudingsverklaring.  

Van het METC secretariaat heeft Bontrop diverse cursussen op het gebied wet- en 

regelgeving rond clinical research gevolgd. 

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe uitgave van het visie document 

Wetenschappelijke Integriteit van het UMC Utrecht. METC secretaris Van Groenestijn is 

hierbij betrokken. 

7.6  LANDELIJK OVERLEG 

De secretarissen woonden de vergaderingen bij van de landelijke werkgroep 

secretarissen, georganiseerd door de CCMO, op 27 mei, 21 september en 25 november 

2010. Besproken werden onder andere de lokale uitvoerbaarheidsverklaring, archivering, 

de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de het beoordelen van contracten en 

het digitaal indienen van documenten.  Via E-mail, inter- en intranet, en door mondelinge 

toelichting in de vergaderingen heeft het secretariaat de METC leden en onderzoekers op 

de hoogte gehouden van de gang van zaken rond relevante landelijke ontwikkelingen.   

De algemeen voorzitter Van Nieuwenhuizen was aanwezig bij het landelijk 

voorzittersoverleg op 28 april en diens opvolger Siersema op 17 november 2010.  

 

7.7 ADMINISTRATIEF BEROEP, KLACHTEN EN  WOB-VERZOEKEN 

In 2010 is geen formeel bezwaar gemaakt tegen een besluit van de METC.   

Ook zijn er in 2010 geen Wob-verzoeken ontvangen. Er is geen bezwaar bij de CCMO 

ingediend (inzake besluit op niet-geneesmiddelen onderzoek). Bij de rechtbank is geen 

beroep ingesteld. Er zijn geen formele klachten ontvangen. 

 

8.    FINANCIERING 

Voor de beoordeling van onderzoeksvoorstellen van UMC Utrecht-onderzoekers brengt 

de METC geen kosten in rekening, tenzij het onderzoek gefinancierd wordt door een 

verrichter met winstoogmerk. Of er sprake is van sponsoring wordt bepaald aan de hand 
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van het door de onderzoeker ingevulde ABR-formulier. Afhankelijk van de soort toetsing 

(mono- of multicenter-onderzoek, WMO-beoordeling of toetsing van de lokale 

uitvoerbaarheid) berekent de METC een vergoeding tussen € 1050 en € 3150 (exclusief 

BTW). Externe aanvragers wordt een basisvergoeding van € 2100 gevraagd, die kan 

oplopen tot € 3150, afhankelijk van het soort onderzoek en de wijze van financiering. 

Deze tarieven zijn met ingang van 1 januari 2009 van kracht geworden. De METC 

ontvangt daarnaast een structurele financiële bijdrage van de Raad van Bestuur van het 

UMC Utrecht. 

 

9. SLOT  

Met veel inzet geven de leden van de METC inhoud aan de toetsing van medisch 

wetenschappelijk onderzoek. Het mensgebonden onderzoek in het UMC Utrecht kent een 

grote diversiteit en streeft naar een hoog innovatie niveau. Daarbij is zorgvuldige toetsing 

essentieel, uiteraard voor de proefpersonen, maar niet minder voor de onderzoekers.  

De commissie uit regelmatig haar zorg over de werving van nieuwe leden. Aan 

belangstelling en competentie geen gebrek, maar de tijdsbesteding vormt vaak een punt 

van aarzeling. Daar staat tegenover dat het lidmaatschap van de METC ook een 

leerzame ervaring is die leden bij hun eigen werkzaamheden ten goede kan komen, zowel 

UMC breed als op individueel niveau. Op veel afdelingen is hier overigens een goed oog 

voor, zodat een METC lid extra ruimte krijgt voor de uitvoering van zijn taak.  

Desondanks wil de METC graag benadrukken dat een hoog niveau van klinisch 

wetenschappelijk onderzoek slechts mogelijk is als deze betrokkenheid en gevoel van 

verantwoordelijkheid ook de komende jaren binnen divisies en afdelingen zal worden 

gevoeld. 

 

  

10. LIJST VAN AFKORTINGEN  

ABR         Algemeen Beoordelings- en Registratieformulier van de CCMO   

BeCo  Begeleidingscommissie Visitaties, Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische 

Toetsingscommissies  

BKO  Bureau Kwaliteitsborging Onderzoek   

BROK  Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers 

DB          Dagelijks Bestuur van de METC van het UMC Utrecht 

EDI  Eenheid Documentaire Informatievoorziening (Archief) 

CCMO   Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 

IGZ           Inspectie de Gezondheidszorg 

IMPD  Investigational Medicinal Product Dossier 

METC        Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht 

NFU   Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
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NVMETC   Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies 

PIF-werkgroep Landelijke Werkgroep van de CCMO voor Proefpersonen Informatie  

  Formulier 

SAE             Serious Adverse Event   

SOP         Standard Operating Procedure 

SUSAR  Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 

TC  Toetsende Commissie die een oordeel in de zin van de WMO uitspreekt 

UMC Utrecht    Universitair Medisch Centrum Utrecht 

WARB  Wetenschappelijke Adviesraad Biobank 

WGBO  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

WMO        Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen 

Wob     Wet openbaarheid van bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengesteld door drs M.D.van de Loo-Waller, secretaris. Utrecht, maart 2011. 

 

 

 

 

BIJLAGE 1:  SAMENSTELLING METC 2010  

Bijlage 2: Grafieken 

 

 

 

 

Samenvatting van 2010: 
 
- bij de METC werden 440 onderzoeksdossiers ingediend (WMO, lokale toetsing 

en niet-WMO). 
- er werd 149 maal een oordeel gegeven in de zin van de WMO, waarvan 131 

positief. 
- gemiddeld ontvingen onderzoekers in 75% van de gevallen binnen twee weken 

na de vergadering schriftelijk bericht, het streven is om in 2011 op 90% uit te 
komen. 

- 27% van het WMO onderzoek betreft gesponsord onderzoek. 
- het aantal interne onderzoekers-geïnitieerde dossiers (WMO + lokaal) betreft 

193. 
- aandacht van de METC ging uit de werkwijze rond SAE – en SUSAR 

meldingen en naar beoordeling van onderzoek met lichaamsmateriaal. 
- een belangrijk aandachtspunt vormde scholing en informatievoorziening. 
- de toetsing van de rivastigmine studie wordt door de CCMO geanalyseerd.  
- in 2010 zijn de SOPs verder bijgewerkt en aangepast aan de ontwikkelingen in 

wet- en regelgeving. Tevens is een aantal nieuwe SOP’s in ontwikkeling 
genomen. 

- dankzij de grote inzet van de commissie en het secretariaat heeft men veel 
werk kunnen verzetten. 
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BIJLAGE  1 SAMENSTELLING METC   

Het algemeen voorzitterschap was in handen van Prof.dr.O.van Nieuwenhuizen tot eind 

september. Voor oktober en november 2010  nam Prof. dr. A. Hagenbeek het algemeen 

voorzitterschap ad interim waar. Prof.dr.P.D.Siersema volgde op als algemeen voorzitter met 

ingang van december 2010. De samenstelling van de METC, uitgesplitst naar de drie Kamers, was 

in 2010 als volgt.  

 Kamer E 

Naam  Functie WMO discipline 

Dr.G.J.Biessels Neuroloog, lid eind november t/m 
december 2010 

Arts 

Dr. P.J. Blankestijn   Nefroloog Arts 

Dr. G.A. van Essen Huisarts onderzoeker Arts 

Dr. M.I. Geerlings Epidemioloog  Methodoloog 

N. Groenendaal Logopedist Proefpersonenlid 

Dr. G. Groenewegen Internist oncoloog, lid tot december 
2010 

Arts 

W.L. van Herk Verpleegkundige, lid vanaf juni 2010 Overig 

Dr. M.A. van den Hoven Ethicus, extern lid, pvl kamer O en K Ethicus 

Dr. I.Q. Molenaar   Chirurg, lid tot juli 2010 Arts 

Dr. E.M. Monninkhof   Epidemioloog Methodoloog 

Dr. H.M. Nathoe   Cardioloog Arts 

Prof.dr.P.D.Siersema MDL-arts, voorzitter kamer E vanaf 
juli 2010, algemeen voorzitter vanaf 
december 2010 

Arts 

Dr.D.J.L.G.Schutter  Psycholoog  Overige 

Drs. E.V. Uijtendaal Ziekenhuisapotheker en klinisch 
farmacoloog, pvl kamer O en K 

Klinisch farmacoloog / 
Ziekenhuis apotheker 

Mr. A.M. Vermaas Jurist, pvl kamer O en K Jurist 

Dr. M. van Vulpen Radiotherapeut-oncoloog, lid tot 
december 2010 

Arts 

Prof. dr. H.G.M. Westenberg Farmacoloog,voorzitter tot juli 2010, 
daarna vice voorzitter als voorheen. 

Overige 

Prof.dr. V.M. Wiegant   Psychoneuroendocrinoloog, tot 
oktober 2010. 

Overige 
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Kamer O 

Naam  Functie WMO discipline 

Dr.L.J.de Boer Huisarts Arts 

Dr.A.L.Bredenoord  Ethicus, lid vanaf juli 2010 Ethicus 

I.E. de Bruijne Studiekeuze-/loopbaancoach, extern lid Proefpersonenlid 

Prof. dr. J.J.M. van Delden Hoogleraar medische ethiek, pvl kamer E 
en K tot juli 2010 

Ethicus 

Prof.dr. R. Geenen Psycholoog Overige 

Dr. R. van der Graaf Ethicus, lid vanaf juli 2010 Ethicus 

Prof. dr. A. Hagenbeek Haematoloog, voorzitter kamer O, 
algemeen voorzitter ad interim oktober en 
november 2010 

Arts 

Dr. G.J.M.G. van der Heijden   Epidemioloog  Methodoloog 

Dr.R.Hijman   Neuropsycholoog Overige 

Dr. M. Kallewaard  Epidemioloog, extern lid Overige 

Prof.dr. L. Koenderman   Medisch bioloog Overige 

Drs. H.Y. Kroes Klinisch geneticus Arts 

Mr. M.A. Mosmans Jurist, pvl kamer E en K Jurist 

Dr. F.L. van Muiswinkel Neurobioloog, vice voorzitter kamer O tot 
februari 2010 

Overige 

Prof.dr. F.C. Öner   Orthopedisch chirurg Arts 

Dr.H. van Os-Medendorp Verpleegkundig onderzoeker, lid vanaf 
augustus 2010 

Overig 

Dr. P.F.W.M. Rosier Arts functionele urologie, vice voorzitter 
kamer O vanaf februari 2010 

Arts 

Prof. dr. A.F.A.M. Schobben Ziekenhuisapotheker en klinisch 
farmacoloog, pvl kamer E en K 

Klinisch farmacoloog / 
Ziekenhuis apotheker 

Dr. H.W. de Valk Internist Arts 

MSc. I. van Veen Verpleegkundig specialist, lid tot april 2010 Overige 

Dr. E.P.A. Vonken   Arts RRN Arts 

Dr.P.M.J.Welsing Epidemioloog, lid vanaf maart 2010 Methodoloog  
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Kamer K 

Naam  Functie WMO discipline 

Dr. S. Durston   Psycholoog Overige 

Dr. P.M.M. Kastrop   Embryoloog    Overige 

Dr. M.R. Lilien Kinderarts en nefroloog Arts 

Drs. A.C. van Loenen Ziekenhuisapotheker en klinisch 
farmacoloog, pvl kamer O en E 

Klinisch farmacoloog / Ziekenhuis 
apotheker 

Prof. dr. O. van Nieuwenhuizen Kinderneuroloog, algemeen 
voorzitter en voorzitter kamer K tot 
oktober 2010 

Arts 

Dr.N.C.Onland-Moret   Epidemioloog Methodoloog 

Dr. P. Prinzie   Orthopedagoog Overige 

M.J. de Raad-Van Soest Verpleegkundig teamleider, lid vanaf 
juni 2010 

Overige 

Dr. A. van Royen-  Kinderarts-Immunoloog  Kinderarts 

Dr.T.Takken Medisch Fysioloog, lid vanaf mei 
2010 

Overig 

Dr. G. van Thiel Ethicus, vice-voorzitter kamer K Ethicus 

Mr. A.J. Verbout   Jurist, pvl kamer E en O Jurist 

Mr. A.M. Zijlmans Jurist Proefpersonenlid 

Plaatsvervangende leden 

Naam  Functie WMO discipline 

Prof.dr. M.L. Bots Arts-epidemioloog pvl - Methodoloog 

Dr.K.Fischer Epidemioloog  pvl- Methodoloog 

Dr. C.H. van Gils  Epidemioloog pvl- Methodoloog 

Dr. R. van der Graaf Ethicus pvl - Ethicus 

Mr. A. Jensma Jurist pvl - Jurist 

Mr. drs. S.K. Kwee Jurist pvl - Jurist 

Dr. M.M. Rovers Klinisch epidemioloog pvl - Methodoloog 

Prof.dr.ir Y.T. van der Schouw Klinisch epidemioloog pvl - Methodoloog 

Drs. H.M.A. Schuttenbelt Socioloog pvl - Proefpersonenlid 

Prof.dr. J.M.A. Sitsen Klinisch farmacoloog pvl - Klinisch farmacoloog 

Mr.S.F.Tiems Jurist pvl- Jurist 

Dr. C.S.P.M. Uiterwaal Epidemioloog pvl - Methodoloog 
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Types onderzoek
(met geneesmiddel uitgesplitst per fase)

Overige interventies
20%

Observationeel
63%

Geneesmiddelen
17%

N.v.t.
0%

Fase IV
3%

Overige
5%

Fase III
5%

Fase I
3%

Fase II
1%

 
 
 

Types onderzoek
(met geneesmiddel uitgesplitst per verrichter)

Industrie 7%

Niet-industrie 10%

Observationeel 63%

Overige interventies 
20%

Geneesmiddelen
17%

 
Bijlage 2 GRAFIEKEN bij jaarverslag METC UMC Utrecht 2010, bron CCMO. Zie 3.1 en 3.2, dit 
betreft beoordeelde dossiers. 
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Overige interventies
(interventies zonder geneesmiddel)

13%

15%

13%

8%4%0%2%

45%

Medische hulpmiddelen

Operaties

Psychosociale interventies

Voeding

Bew egingstherapie

Interventie met radioactieve straling

Blootstelling

Andere interventie

 
 
 
 
 
 

Categorieën proefpersonen

24

3

23

3

132

Wilsbekw ame meerderjarigen

Wilsonbekw ame meerderjarigen

Wilsbekw ame minderjarigen 12 t/m 17 jaar

Wilsonbekw ame minderjarigen 12 t/m 17 jaar

Minderjarigen < 12 jaar

 

 


