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BESLUIT
Beoordeling amendement


NL nummer
NL
Titel onderzoek

	
Contactgegevens: [naam en verkort werkadres aanvrager van de beoordeling].
Verrichter: [naam en vestigingsplaats].

Besluit
Het amendement betreft een substantiële wijziging van een klinisch onderzoek als bedoeld in artikel 82 van Verordening (EU) 2017/745 (hierna: de verordening).
De medisch-ethische toetsingscommissie [naam erkende METC] heeft zich, op grond van artikel 62, vierde lid, onder b, van de verordening juncto artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), beraden over het amendement behorende bij het bovengenoemde aanvraagdossier. 
	
De METC heeft eerder een positief oordeel gegeven over het aanvraagdossier uit te voeren in het/de volgende centrum/centra:
	[naam en plaats deelnemende instelling] (hoofdonderzoeker [ naam hoofdonderzoeker])
	[naam en plaats deelnemende instelling] (hoofdonderzoeker [ naam hoofdonderzoeker])

etc.

De commissie oordeelt negatief over het amendement.

Documenten
Het oordeel is gebaseerd op de documenten die in bijlage 1 staan vermeld.

Achtergrond
Op [datum ontvangst aanvraag] is het amendement ter beoordeling bij de METC ingediend. Het amendement heeft betrekking op [beschrijving van de voorgestelde wijziging(en)].

[Indien bespreking heeft plaatsgevonden in plenaire vergadering] 
Het amendement is besproken in de vergadering(en) van [datum/data]; zie bijlage 2 voor de aanwezige leden [op deze vergadering/op de vergadering van] [datum laatste vergadering waarin het besluit is genomen].

[Indien behandeld door het dagelijks bestuur/de voorzitter, ook als advies aan leden is gevraagd] 
Het amendement is behandeld door het dagelijks bestuur/de voorzitter van de commissie.

Overwegingen
[Indien van toepassing, inzake de toepasselijke voorwaarden in art. 62 MDR en in geval van onderzoek bij wilsonbekwamen/minderjarigen of in noodsituaties ook respectievelijk art. 64, 65 of 68 MDR]
De [naam erkende METC] is van oordeel dat het amendement niet voldoet aan de voorwaarde(n) in artikel 62[, vierde lid, onder c, d, f, h, l en/of zesde lid,] van de verordening. 
De belangrijkste overwegingen die hebben geleid tot het negatieve besluit waren:
[motiveren op grond van welke overwegingen een negatief besluit is genomen].
[indien niet is voldaan aan art. 62 lid 4 onder d MDR, dan de betreffende gronden van art. 64, 65 of 68 MDR in de overwegingen betrekken].
[indien niet is voldaan aan art. 62 lid 4 onder f MDR, dan de betreffende gronden van art. 63 MDR (en evt. art. 6 lid 9 WMO) in de overwegingen betrekken]

[indien van toepassing, inzake de toepasselijke voorwaarden in artikel 3 van de WMO]
De [naam erkende METC]/commissie is van oordeel dat het amendement niet voldoet aan de voorwaarde(n) in artikel 3, eerste lid, onder [b, c, e, f, g, h, l], van de WMO. 
De belangrijkste overwegingen van de commissie die hebben geleid tot het negatieve besluit waren: [motiveren op grond van welke overwegingen een negatief besluit is genomen]

Naast de hiervoor genoemde afwijzingsgronden merkt de commissie ten aanzien van het amendement nog het volgende op:
[Vat hier de belangrijkste overige opmerkingen samen. Een gedetailleerde en volledige opsomming is niet noodzakelijk] 
	…

…
…


De voorzitter van de [naam erkende METC],




[naam voorzitter erkende METC]




plaats, [datum besluit]

Beroepsprocedure 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 23 van de WMO binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, administratief beroep instellen bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het beroepschrift dient u te adresseren aan CCMO, Postbus 16302, 2500 BH Den Haag.












Bijlage 1

Documenten
A1. Aanbiedingsbrief [datum];
A1. Correspondentie: vraagbrief METC [datum] met briefnummer METCxx.xxxx, antwoordbrief indiener [datum];
A2. Machtiging verrichter [datum];
A2. Machtiging persoon EU als sponsor niet in EU gevestigd is [datum];
B1. ABR-formulier [versie, datum];
B2. Lokaal addendum [datum];
C1. Onderzoeksprotocol (CIP) [versie, datum];
C2. Eventuele amendementen [versie, datum];
D1. Investigator’s Brochure [naam product, versie, datum];
D2. IMDD [naam product, versie, datum];
D2. EU declaration of conformity [datum];
D2. Instructions for use [versie, datum];
D4. Verklaring fabrikant over veiligheid en prestaties van het medisch hulpmiddel [beschrijving, datum];
D4. Overige verklaringen/vergunningen [beschrijving, datum];
D6. Aanvullende productgegevens [beschrijving, versie, datum];
E1/2. Schriftelijke informatie voor de proefpersonen en/of voor hun wettelijke vertegenwoordigers, inclusief bijbehorende toestemmingsverklaring [kenmerk, versie, datum];
E3. Wervingsmateriaal [beschrijving, versie, datum];
E4. Overig voorlichtingsmateriaal [beschrijving, versie, datum];
E5. Nieuwsbrieven of brieven met resultaten [beschrijving, versie, datum]; 
F1. Vragenlijst [beschrijving, versie, datum];
F2. Patiëntendagboek/deelnemersdagboek [beschrijving, versie, datum];
F3. Patiëntenkaart/deelnemerskaart [versie, datum];
F4. Overige documenten [beschrijving, versie, datum]; 
G1. WMO-proefpersonenverzekering van [naam verzekeringnemer]: [polis/certificaat (polisnummer) van verzekeringsmaatschappij (naam) met vermelding datum];
G2. Bewijs dekking aansprakelijkheid van [naam verrichter of uitvoerder]: [polis/certificaat (polisnummer) van verzekeringsmaatschappij (naam) met vermelding datum];
H1. CV van de onafhankelijke deskundige [naam onafhankelijke deskundige], [datum] (indien van toepassing);
H2. CV van de coördinerend onderzoeker [naam coördinerend onderzoeker] [datum];
I1. Lijst deelnemende centra met hoofdonderzoeker;
I2. Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de afdeling [naam afdeling en naam en plaats deelnemende instelling], [datum]/Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling [naam en plaats onderzoeksinstelling], [datum];
I3. CV van de hoofdonderzoeker [naam hoofdonderzoeker en centrum], [datum];
I4. Overige centruminformatie [beschrijving, versie, datum];
J1. Informatie over de vergoeding voor proefpersonen [beschrijving, versie, datum];
J2. Informatie over de vergoeding voor onderzoekers/centra [beschrijving, versie, datum];
K1. Beoordeling door andere instanties [naam instantie, datum];
K2. Overzichtslijst beoordeling buitenlandse METC’s en BI’s [versie, datum];
K3. Onderzoekscontract tussen [naam verrichter] en [naam deelnemende instelling/uitvoerder], [kenmerk, versie]; 
K3. Verklaring verrichter [naam verrichter] over onderzoekscontract overige centra [namen deelnemende centra], [datum] (indien van toepassing); 
K4. Ingediende publicatie [naam tijdschrift, datum en pagina’s];
K5. DSMB (samenstelling en charter) [datum];
K6. Overige documenten [beschrijving, versie, datum].



Bijlage 2

Samenstelling [naam erkende METC]
De volgende leden waren aanwezig tijdens de commissievergadering van [datum vergadering waarop besluit is genomen - dd maand jjjj]


