mei 2020
Aanmeldingsformulier WMO-lid: PROEFPERSONENLID 
‘persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon’

	Naam (plv) kandidaat-lid:  FORMTEXT      	


	METC:  FORMTEXT      	


	Kamer (indien van toepassing):  FORMTEXT      	


	Beroep: 	


	Positie bij METC: 	 FORMCHECKBOX  Voorzitter	 FORMCHECKBOX  Lid  	 FORMCHECKBOX  Plaatsvervangend lid 

	Werkzaam op het secretariaat van bovengenoemde METC:	                                FORMCHECKBOX  Ja      FORMCHECKBOX  Nee


	Reeds lid van een andere METC:          FORMCHECKBOX  Ja      FORMCHECKBOX  Nee

	Zo ja, welke:  FORMTEXT      	

	Ten minste hbo werk- en denkniveau:                            		 Ja       Nee
	Aantoonbare relevante maatschappelijke ervaring van ten minste vijf jaar 

verkregen door het verrichten van betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of door 
bestuurlijke activiteiten:		 FORMCHECKBOX  Ja       FORMCHECKBOX  Nee
	In staat tot een onafhankelijke beoordeling van medisch-wetenschappelijk 
     onderzoek vanuit het perspectief van de proefpersoon en de behartiging van de
	belangen van de proefpersoon door deze af te wegen tegen de belangen van

	het onderzoek en de met het onderzoek gemoeide risico’s en bezwaren:		 Ja 	      Nee
	Actief op het terrein van één van de overige WMO-disciplines: 			 FORMCHECKBOX  Ja	      FORMCHECKBOX  Nee
Actief in de directe patiëntenzorg:								 FORMCHECKBOX  Ja	      FORMCHECKBOX  Nee

Werkzaam bij een farmaceutisch bedrijf of in een functie als 
	medisch-wetenschappelijk onderzoeker:							 Ja	      Nee
CV, gedateerd en ondertekend, bijgevoegd:						 FORMCHECKBOX  Ja       FORMCHECKBOX  Nee
Opgave belangen en nevenfuncties, gedateerd en ondertekend, bijgevoegd:	 FORMCHECKBOX  Ja       FORMCHECKBOX  Nee
Geheimhoudingsverklaring, gedateerd en ondertekend, bijgevoegd:		 FORMCHECKBOX  Ja       FORMCHECKBOX  Nee

Aldus naar waarheid ingevuld,				Voor akkoord,

………………………………………….			          …………………………………..
Naam (plv) kandidaat-lid 						Naam voorzitter/secretaris


………………………………………….			           …………………………………
Handtekening (plv) kandidaat-lid				Handtekening voorzitter/secretaris
Datum:….………………………………			           Datum:…………………………..

De CCMO zal uw naam en uw discipline in de commissie op haar website vermelden. 
	Voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen in de zin van de WMO moet een METC beschikken over alle, door de CCMO goedgekeurde, WMO-deskundigen. 
Voldoet een lid niet geheel aan de deskundigheidseisen? In bepaalde gevallen is het mogelijk een dergelijk lid toch op te nemen, mits hij/zij aantoonbaar over specifieke ervaring of een achtergrond beschikt die naar het oordeel van de CCMO aan de betreffende deskundigheidseis gelijk kan worden gesteld. 
	Zie voor de CCMO-richtlijn Deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s de website van  

      de CCMO: www.ccmo.nl.

