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Voorwoord 
 
Voor U ligt weer een jaarverslag, nu over 2018. Zoals gebruikelijk bevat dit verslag een overzicht van 
beoordelingen van WMO en nWMO studies en andere werkzaamheden. Over het algemeen is er weinig 
veranderd aan het werk en de werkwijzen. De belasting van commissie en secretariaat in de vorm van 
het aantal procedures is niet toegenomen, maar wel kan worden gezegd dat door regelgeving er 
geleidelijk een toenemende administratieve verzwaring heeft plaatsgevonden. Regelgeving leidt tot een 
uitvoeriger vastlegging van taken, oordelen en vatlegging van activiteiten. 
 
Hoofdthema in het afgelopen jaar was de toekomst van de METC. De Commissie van Toezicht heeft 
zich de vraag gesteld of het niet verstandig is om samenwerking te zoeken met een andere METC’s. In 
2018 heeft een verdere evaluatie plaatsgevonden en de conclusie was dat een hechte samenwerking 
wenselijk is. Hierbij waren er twee opties: samenwerking c.q. fusie met de MEC-U in Nieuwegein of met 
de CMO Regio Arnhem- Nijmegen in Nijmegen. Indien het tot een fusie met één van deze twee METC’s 
zou komen, zou het hebben van een eigen kamer in Twente een grote wens zijn, ook ten behoeve van 
lokale onderzoekers. Lokale betrokkenheid bij het METC werk blijft ook na de fusie een uitgangspunt. 
Dat geldt ook voor het betrekken van personen uit de regio als lid van een gefuseerde METC. 
 
De ondersteunende instellingen verschilden echter van mening over de weg te gaan. De ziekenhuizen 
hebben een sterke voorkeur voor een fusie met een niet academisch verbonden METC, in dit geval de 
MEC-U. Deze METC is al een samenwerkingsverband met 6 grote ziekenhuizen (Nieuwegein, 
Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Amersfoort, en Utrecht). UTwente en Roessingh hadden een 
duidelijke voorkeur voor CMO Arnhem-Nijmegen.  
 
Uiteindelijk is besloten tot een fusie met de MEC-U. Dit betekent dat ziekenhuis-georiënteerd 
onderzoek, inclusief geneesmiddelen onderzoek, blijvend kan worden beoordeeld. MEC-U heeft 
daarnaast een grote ervaring, net als de METC Twente, met onderzoek met medische hulpmiddelen. 
De UTwente en het Roessingh hebben echter wel besloten als instellingen een samenwerking aan te 
gaan met de CMO Arnhem Nijmegen. Dit betekent dat er geen uniforme beslissing is genomen. Het 
gevolg is dat een eigen kamer in Twente helaas komt te vervallen.  
 
De fusie zal in 2019 worden geëffectueerd, waarbij na 1 april geen beoordelingen van nieuwe WMO-
studies meer zullen worden uitgevoerd. Deze studies kunnen verder door de MEC-U worden 
beoordeeld. Wel zullen lopende zaken voorlopig nog in Twente worden afgehandeld, waarbij het 
streven is tot een afronding te komen voor 1 oktober 2019. Na overleg met de CCMO zullen leden van 
de METC Twente overgaan naar de MEC-U, tenzij zij dit niet wensen. De Twentse leden zullen veelal 
via een videoverbinding aanwezig zijn bij de vergaderingen ven de MEC-U. 
  
Midden 2018 heeft mevr. ir. S. Satink mij haar vertrek op korte termijn aangekondigd en om haar 
carrière elders te willen voorzetten. De METC is haar heel veel dank verschuldigd voor haar grote inzet 
en enthousiasme gedurende de afgelopen tien jaren. In 2018 heeft de METC afscheid genomen van de 
heer Bosker wegens een vertrek naar een ander ziekenhuis. De METC is hem zeer erkentelijk voor zijn 
bijdrage.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat onze METC alleen goed kan functioneren door het enthousiasme van haar 
leden. Naast het schrijven van referentenrapporten hebben zij vele kritische discussies tijdens de 
vergaderingen gevoerd. 
 
Veel dank is ook verschuldigd aan de medewerkers van de METC, secretarissen mevrouw Saron 
Satink en mevrouw Mirjam Bosschaart en de secretaresse mevrouw Wilma Hoen. Ook dank aan de 
dames Miranda Kientz en Gosia Huntjens, opgewekte medewerkers van het wetenschapsbureau van 
de Medical School Twente. 
 
dr. Frits Lekkerkerker, voorzitter 
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1. Algemeen 
 
1.1 Zelfstandig bestuursorgaan 
 
De METC Twente is volgens de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) een 
zelfstandig bestuursorgaan dat zich bezighoudt met het toetsen van medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen. Als zelfstandig bestuursorgaan is de commissie bevoegd een oordeel te geven 
over de deugdelijkheid van het protocol en de informatie aan proefpersonen bij medisch 
wetenschappelijk onderzoek. De METC Twente wordt ondersteund door vier instellingen: het 
revalidatiecentrum het Roessingh, de Universiteit Twente (UT), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en 
Medisch Spectrum Twente (MST). De Commissie van Toezicht, in 2011 ingesteld, is in algemene zin 
verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie, zij benoemt ook de nieuwe 
leden van de METC. De Commissie van Toezicht is niet verantwoordelijk voor de individuele besluiten 
van de METC. Een lid van de directie/raad/college van Bestuur van de instellingen heeft zitting in de 
Commissie van Toezicht.  
In 2018 is de Commissie van Toezicht driemaal bijeen gekomen. Belangrijkste punt van bespreking was 
de mogelijke fusie met een andere METC. Verder is er veelvuldig e-mail contact geweest om enkele 
lopende zaken af te stemmen. 
 
Tabel 1: Leden Commissie van Toezicht 

Naam Functie 

drs. J. den Boon lid Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente 

prof. dr. J.S. Rietman gemandateerd vanuit Raad van Bestuur Revalidatiecentrum Roessingh 

drs. A. Ruikes voorzitter Raad van Bestuur ZGT 

prof. dr. R.P.H. Veth medisch directeur Technological Medical Centre Universiteit Twente  

 
 
1.2 Werkkring  
 
De METC geeft een oordeel over ingediende onderzoeksprotocollen die vallen onder de WMO.  
Met inachtneming van haar bevoegdheid op grond van de WMO toetst de commissie voorgenomen 
wetenschappelijk onderzoek met mensen aangaande: 
1. onderzoek dat valt onder de verantwoordelijkheid van medewerkers binnen een van de gelieerde 

instellingen; 
2. onderzoek dat niet onder de verantwoordelijkheid van deze instellingen valt en dus elders wordt 

uitgevoerd; 
3. onderzoek dat wordt uitgevoerd in multicenter verband en zowel onder de verantwoordelijkheid 

van medewerkers binnen de gelieerde instellingen valt alsook onder de verantwoordelijkheid van 
medewerkers in ziekenhuizen of onderzoekslocaties in heel Nederland;  

4. in hoeverre onderzoek al dan niet valt onder de WMO, dus wel of niet WMO-plichtig is. 
 
 
1.3 Samenstelling van de Commissie 
 
Alle wettelijk verplichte disciplines voor een erkende METC zijn vertegenwoordigd in de METC Twente. 
De METC Twente bestaat per 31 december 2018 uit 31 leden. Het is samengesteld uit zes artsen 
(waarvan twee kinderartsen), drie ziekenhuisapothekers, twee klinisch farmacologen (waarvan één 
ziekenhuisapotheker), drie juristen, drie methodologen, twee ethici, twee 
proefpersonenvertegenwoordigers. Verder zijn er elf overige leden (drie verpleegkundig specialisten, 
drie bewegingswetenschappers, twee psychologen, en drie leden met kennis van medische 
technologie: een klinisch fysicus, een deskundige biomechanical engineering en een technisch 
geneeskundige. De leden zijn roulerend bij de vergadering aanwezig, waarbij altijd minimaal één 
vertegenwoordiger per discipline aanwezig is. Dit geldt ook voor de overige – niet wettelijk verplichte- 
leden per discipline (zie tabel 2: Samenstelling METC per 31 december 2018). 
 
In 2018 verliep de zittingstermijn van twee van de leden van de commissie. Deze leden werden 
herbenoemd door de Commissie van Toezicht nadat door de CCMO een verklaring van geen bezwaar 
werd afgegeven. Een lid proefpersoon heeft per 1 oktober 2018 het ambtelijk secretariaat overgenomen 
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en is afgetreden als proefpersonen lid.  
De commissie biedt aan artsen en andere wetenschappers in opleiding uit de gelieerde instellingen de 
mogelijkheid om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Er waren in 2018 zes toehoorders. De 
toehoorders hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben geen stemrecht. Van de 
toehoorders wordt wel een actieve deelname aan de beoordeling verwacht (zie tabel 3: Toehoorders 
per 31 december 2018).  
 
1.3.1 Mutaties in 2018 
 
In 2018 heeft de METC twee nieuwe leden mogen verwelkomen en heeft van een lid afscheid 
genomen. De nieuwe leden zijn respectievelijk mw. dr. A.G. Lankheet, ziekenhuisapotheker, tevens 
klinisch farmacoloog en mw. dr. M.C. Tjepkema-Cloostermans, technisch geneeskundige. Het 
vertrokken lid in 2018 is dhr. dr. B.H. Bosker, kinderarts. Per 1 oktober is op haar verzoek afscheid 
genomen van mw. ir. S.E.A. Satink als secretaris van de commissie. 
Vaste toehoorders in 2018 waren mw. M. Haalboom, epidemioloog i.o.; dhr. W. Wormgoor, klinisch 
fysicus i.o.; mw. H. van der Zaag-Loonen, epidemioloog; mw. M. Vermeer, epidemioloog en mw. K. van 
der Elst, ziekenhuisapotheker i.o.. Eénmalig waren als toehoorder mw. H. Holtrigter, docent Saxion; 
mw. dr. M. Veehof, coördinator kwaliteit MST; mw. drs. M.M.E. van Dijk-Baak, ambtelijk secretaris MEC-
U en dhr. dr. B. van Ramshorst, voorzitter MEC-U aanwezig bij de vergadering. Allen tekenden een 
geheimhoudingsverklaring. 
 
1.4 Secretariaat 
 
Het secretariaat is gehuisvest in Medisch Spectrum Twente. 
Bezoekadres:  
 Medisch Spectrum Twente,  
 Koningsplein 1, route G5A,  
 7512 KZ Enschede 
Postadres:  
 METC Twente  
 P.a. Medisch Spectrum Twente,  
 Postbus 50000, 7500 KA Enschede 
 Telefoon: 053-4873011 / 053-4872046 
 e-mail: metc@mst.nl 
 Website: https://www.metctwente.nl 
 
De commissie werd in haar werkzaamheden ondersteund door de ambtelijk secretaris mw. ir. S.E.A. 
Satink, per 1 oktober 2018 opgevolgd door mw. drs. R.M.M. Bosschaart-Castermans. De secretariële 
en administratieve afhandeling werd verzorgd door mw. W. Hoen. Verder hebben mw. M. Kientz en mw. 
drs. M.A. Huntjens, medewerkers van het wetenschapsbureau van de Medical School Twente, het werk 
ondersteund. Het secretariaat is in principe alle werkdagen bereikbaar. Op vrijdagen is de 
bereikbaarheid echter beperkt. 
 
 
1.4.1 Correspondentie 
 
Het secretariaat van de METC merkt een verschuiving op in haar correspondentie. Ook in 2018 verloopt 
vrijwel alle correspondentie digitaal. Het aantal ontvangen meldingen vanuit ToetsingOnline is iets 
toegenomen. Het aantal fysieke poststukken neemt zo af dat in de loop van 2018 het bijhouden van 
fysieke poststukken vanwege deze digitalisering is gestopt. Het secretariaat heeft 338 brieven 
verzonden (334 in 2017). De uitgaande post betrof onder meer brieven naar aanleiding van besluiten 
genomen in de vergaderingen (oordelen, vraagbrieven, niet-WMO-adviezen en berichten van 
kennisneming).  
 
 
 
 
 

mailto:metc@mst.nl
https://www.metctwente.nl/
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Tabel 2: Samenstelling METC per 31 december 2018 

Naam Functie Lid 
WMO-
deskundigheid 

dhr. dr. J.F.F. 
Lekkerkerker 

Klinisch farmacoloog Lid en voorzitter Klinisch farmacoloog 

dhr. prof dr. J. van der 
Palen 

Klinisch epidemioloog  Lid en vicevoorzitter Methodoloog  

dhr. mr. G.H.B. Andriol  Advocaat Lid (extern) Jurist 

dhr. dr. A. Beishuizen Intensivist Lid Arts 

mw. dr. ir. B.I. van den 
Berg 

Klinisch fysicus Lid Overig lid 

mw. dr. M. Boenink  Ethica Lid Ethicus 

dhr. dr. F. Chakhssi Onderzoek psycholoog Lid Overig lid 

mw. dr. H.B.B. Colen Ziekenhuisapotheker Lid Ziekenhuisapotheker 

dhr. mr. P. Dalhuisen Ziekenhuisjurist Lid Jurist 

mw. dr. M.M.A. Derix Psycholoog Lid (extern) Overig lid 

mw. dr. C.J.M. Doggen Epidemioloog Lid Methodoloog 

mw. A.W. Duyts, MA Verpleegkundig Specialist Lid Overig lid 

dhr. prof. dr. J.G. 
Grandjean 

Cardio-thoracaal chirurg Lid Arts 

mw. dr. C.G.M. Groothuis Biostatisticus Lid Methodoloog 

dhr. ir. E.E.G. Hekman 
Assistant professor 
biomechanical engineering 

Lid Overig lid 

mw. dr. M.H.A. Huis in ’t 
Veld 

Bewegingswetenschapper Lid Overig lid 

mw. dr. T.Z. Hummel Kinderarts Lid Arts, Kinderarts 

mw. dr. S.M. Jansen-
Kosterink 

Bewegingswetenschapper Lid Overig lid 

mw. M. Kamphuis, MANP Verpleegkundig Specialist Lid Overig lid 

mw. dr. A.I.R. Kottink-
Hutten 

Bewegingswetenschapper Lid Overig lid 

Mw. dr. A.G. Lankheet Ziekenhuisapotheker Lid 
Ziekenhuisapotheker 
/klinisch farmacoloog 

dhr. dr. K.L.L. Movig Ziekenhuisapotheker Lid Ziekenhuisapotheker 

mw. dr. J.E.L. van der 
Nagel 

Psychiater Lid Arts 

mw. mr. drs. Y.M. Nijhuis Advocaat Lid Jurist 

mw. dr. L.G.M. van Rooij Kinderarts Lid Arts, Kinderarts 

mw. mr. M.E.F. 
Schreuder-Hoenkamp  

 Lid (extern) 
proefpersonenvertege
nwoordiger 

mw. drs. G.J.H. Spijker   Lid (extern) 
proefpersonenvertege
nwoordiger 

mw. dr. M.C. Tjepkema-
Cloostermans 

Technisch Geneeskundige 
Lid Overig lid 

Mw. E.J. Troost MANP Lid Overig lid 

dhr. dr. P.D.L.P.M van der 
Valk 

Longarts Lid Arts 

mw. dr. B. van der Zee 
Consultant ethiek en 
gezondheidszorg 

Lid Ethicus 

mw. drs. R.M.M. 
Bosschaart-Castermans 

Psycholoog Ambtelijk secretaris Ambtelijk secretaris 
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Tabel 3: Toehoorders per 31-12-2018 

Naam Functie 

mw. drs. M.T. Haalboom Epidemioloog B i.o. 

mw. M. Vermeer Epidemioloog 

mw. dr. H. van der Zaag Epidemioloog 

 
 
1.5 Werkwijze 
 
De METC Twente verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de WMO, de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet bescherming persoonsgegevens tot 25 mei 2018, 
de Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018, de internationale richtlijn 
ICH/Good Clinical Practice, de EU-richtlijn voor geneesmiddelenonderzoek, Verklaring van Helsinki en 
de Richtlijn Externe Toetsing. 
 
1.5.1 Vergaderingen 
 
De commissie vergadert een keer per maand plenair, in principe de tweede maandag van de maand. 
De METC heeft in 2018 elf keer vergaderd, alle regulier geplande vergaderingen. In de 
overgangsperiode tussen vertrek van de ambtelijk secretaris en de komst van de nieuwe ambtelijk 
secretaris is afgezien van een vergadering gepland voor de maand september.  
 
1.5.2 Dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur (DB) van de commissie werd gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter en de 
ambtelijk secretaris van de commissie. Het dagelijks bestuur handelt de naar haar door de commissie 
gedelegeerde zaken in principe wekelijks af, uitgezonderd de week van de reguliere vergadering. 
Daarnaast is het DB gemandateerd om bepaalde gedefinieerde andere zaken af te handelen. Alle 
besluiten van het DB worden gerapporteerd aan de plenaire vergadering. In 2018 zijn er 24 
vergaderingen van het DB geweest. 
 
 
1.5.3 Beoordeling nieuwe protocollen 
 
De procedure van beoordelingen van onderzoeksprotocollen in het kader van een oordeel in de zin van 
de WMO is in 2018 ongewijzigd gecontinueerd. Gebruikelijk is dat referentenrapporten onafhankelijk 
van elkaar worden gemaakt door twee leden van de METC. Ook aan de toehoorders wordt gevraagd 
een referentenrapport te schrijven. De proefpersoneninformatie (PIF) wordt digitaal van opmerkingen 
voorzien aangevuld met opmerkingen naar aanleiding van de discussie inde vergadering. Op advies 
van de referenten wordt besloten of onderzoekers uitgenodigd worden voor een toelichting en 
beantwoording van vragen. Dit gebeurt indien één van de twee referenten dit nodig acht. Bij twee van 
de 29 aanvragen hebben de onderzoekers een toelichting gegeven. Dit was verhelderend en heeft het 
aantal uitgaande vragen verminderd. Na de bespreking beslist de commissie in hoeverre het dagelijks 
bestuur de aanvraag kan afhandelen al dan niet met inschakeling van een of meer te noemen leden van 
de METC of referenten. Slechts in een enkel geval wordt besloten de aanvraag opnieuw in de plenaire 
vergadering te bespreken. 
 
 
1.5.4 Proefpersoneninformatie (PIF) 
 
De PIF wordt digitaal door twee leden van de werkgroep proefpersoneninformatie beoordeeld. De 
opmerkingen worden digitaal in de PIF gemaakt. De digitale beoordeling van de PIF geschiedt altijd 
door een proefpersonenvertegenwoordiger en een verpleegkundig specialist. Ook de referenten maken 
opmerkingen over de PIF in hun referentenrapport. Tijdens de vergadering kunnen de overige leden 
nog aanvullende opmerkingen maken. De opmerkingen van de referenten en de overige leden worden 
niet digitaal verwerkt in de PIF maar opgenomen in de vraagbrief met alle opmerkingen van de 
commissie. Deze vraagbrief wordt samen de digitaal beoordeelde PIF met opmerkingen naar de 
onderzoekers gestuurd. 
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1.5.5 Agenda en onderzoek dossier 
 
Uiterlijk tien dagen voor de vergadering zijn de vergaderstukken beschikbaar in het digitale systeem. 
Alle METC-leden kunnen te allen tijde inloggen in het digitale systeem. Leden die bij de vergadering 
aanwezig zijn worden per e-mail geïnformeerd dat de stukken voor de vergadering beschikbaar zijn in 
het digitale systeem. Aanvullend worden drie dagen voor de vergadering (vrijdag voor de vergadering) 
aanvullingen en de referentenrapporten in het digitale systeem geplaatst. Vaste agendapunten zijn: 
opening en mededelingen, potentiële belangenverstrengeling, voorbespreking studies, toelichting op 
studies, bespreking van de studies opgedeeld in multicenter studies (met en zonder geneesmiddelen) 
en monocenter studies (met en zonder geneesmiddelen). Overige punten zijn de notulen van de vorige 
vergadering en actiepunten uit vorige METC-vergaderingen. Ook de besluiten en verdere afhandelingen 
door het Dagelijks Bestuur worden gerapporteerd. Dit gebeurt door de laatst beschikbare notulen van 
het Dagelijks Bestuur te agenderen. Hierin wordt vermeld welke onderzoekdossiers een oordeel hebben 
gekregen, amendementen, voortgangsrapportages, einde studie berichten en niet-WMO-studies zijn 
ingediend en afgehandeld. In 2018 is besloten alleen de SAE’s en SUSAR’s te agenderen waar het 
Dagelijks Bestuur opmerkingen bij heeft. Ook is te zien welke openstaande punten er nog zijn. 
 
 
1.5.6 Kwaliteitsbeleid 
 
In 2018 zijn er geen verdere updates aan het kwaliteitshandboek van de commissie gedaan. Aan de in 
2018 ontvangen STZ SOP’s zijn lokale bijlagen van het MST toegevoegd.  
 
 
1.5.6.1 Kwaliteitstoetsing CCMO 
 
In 2018 heeft de CCMO in het kader van het ‘project doorlopend toezicht’ geen acties bij de METC 
Twente uitgevoerd.  
 
 
1.5.6.2 Intervisie NVMETC 
 
Dhr. prof. dr. J. van der Palen, mw. drs. G.J.H Spijker en mw. ir. S.E.A. Satink zijn namens de METC 
Twente afgevaardigd als leden voor het landelijke intervisieteam van de NVMETC. Zij bezoeken met 
een intervisieteam van de NVMETC een andere METC. Ervaringen van deze intervisie worden gedeeld 
met de METC Twente om zo te leren van andere METC’s. In 2018 zijn geen intervisies uitgevoerd. 
Mw. drs. R.M.M. Bosschaart-Castermans is lid van de Begeleidingscommissie Intervisie NVMETC. 
Deze commissie vergadert eenmaal per kwartaal. 
 
 
1.5.7 Scholing 
 
De voorzitter nam deel aan het voorzittersoverleg van de CCMO en overleggen van de NVMETC. 
Voorzitter en enkele leden van de METC bezochten bijeenkomsten van de NVMETC.  
Drie leden van de METC hebben de scholing van de NVMETC in 2018 bezocht. Een deel van de 
scholing van de NVMETC werd verzorgd door dhr. prof. dr. J. van der Palen, vicevoorzitter van de 
commissie. Alle leden van de commissie werden op de hoogte gehouden van relevante 
ontwikkelingen en schriftelijke informatie, welke werden toegezonden door o.a. de CCMO en de 
NVMETC.  
Ambtelijk secretarissen Satink en Bosschaart hebben deelgenomen aan een secretarisoverleg van de 
CCMO en een secretarisoverleg van de NVMETC. 
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2. Resultaten van de WMO oordelen 
 
2.1 Protocollen  
 
In 2018 zijn 29 hoofdtoetsingen ingediend (zie tabel 4). Er moet echter in acht worden genomen, dat 
een indiening in 2018 niet automatisch inhoudt dat de studie ook het definitieve oordeel in 2018 
ontvangt.  
 
Tabel 4: Overzicht aantal toetsingen per 31-12-2018 (gegevens per 31-12-2017) 

Toetsingen 
Ingediend 
2018 (2017) 

Ingediend in 
2018 (2017), 
nog geen 
uitspraak 

Ingediend in 
2018 (2017), 
uitspraak in 
2018 (2017) 

Ingediend 
2017 (2016) 
uitspraak in 
2018 (2017) 

Totaal 
beoordeeld  
in 2018 (2017) 

Hoofd- 
toetsing 

29 (28) 9 (5)  

20 + 1 studie is 
teruggetrokken 
(22 + 1 studie 
teruggetrokken) 

4 (7) 

28 + 1 studie 
teruggetrokken 
na beoordeling 
(29 +1 studie 
teruggetrokken) 

 
In het totaal zijn er 51 oordelen afgegeven in 2018 (82 in 2017), waarvan 21 primaire oordelen en 30 
(53 in 2017) nadere oordelen over ingediende amendementen. Van de 21 primaire oordelen waren alle 
oordelen positief.  
 
2.1.1 Oordeel WMO-toetsing 
 
In 2018 zijn in totaal 23 positieve oordelen opgesteld. Dit betreft oordelen van zowel mono- als 
multicenter studies die in 2017 en 2018 zijn ingediend. De commissie heeft in 2018 geen 
industriestudies beoordeeld en alle 29 studies werden niet gesponsord. In totaal hadden 2 oordelen in 
2018 betrekking op geneesmiddelenstudies. In 2018 zijn 29 onderzoeken ingediend van verschillende 
opdrachtgevers, waaronder 5 van externe instellingen, 6 toetsingen van Roessingh Research & 
Development, 11 van de Universiteit Twente, 1 van ZGT en 6 toetsingen van MST. Over 9 van de 
hiervoor genoemde onderzoeksprotocollen zal in 2019 een oordeel worden gegeven. In bijlage 1 is een 
overzicht opgenomen van de 23 primaire oordelen die in 2018 zijn opgesteld. Eén aanvraag is, na 
advies van de commissie, door de onderzoekers teruggetrokken, voordat het tot een oordeel kwam. Het 
aantal opmerkingen van de METC bij deze studies was aanzienlijk. Ook deze studie is in bijlage 1 
opgenomen. Er zijn in 2018 geen negatieve oordelen opgesteld over hoofdtoetsingen.  
 
Tabel 5: verdeling mono-/multicenter en gesponsord versus niet gesponsord onderzoek in 2018 (2017) 

Type toetsing 
Gesponsord door 
de industrie 

Niet gesponsord door 
industrie 

Beoordeeld in 2018 (2017) 

Monocenter 0 (0) 24 (20) 24 (20) 

Multicenter 0 (4)   5 (5)   5 (9) 

Totaal 0 (4) 29 (25) 29 (29) 

 
 
2.2 Amendementen  
 
In 2018 zijn 30 inhoudelijke amendementen ter beoordeling aan de METC Twente voorgelegd (57 in 
2017). Van deze amendementen hebben allen een positieve opinie ontvangen.  
De afhandeling van de amendementen werd grotendeels gedaan door het Dagelijks Bestuur. In enkele 
gevallen werd advies van individuele METC-leden gevraagd. 
 
2.3 SAE’s en SUSARS 
 
De commissie heeft alle ontvangen meldingen in 2018 beoordeeld en besloten dat er geen bezwaren 
waren tegen voortzetting van de betrokken studies. Eén SAE werd besproken in de plenaire 
vergadering van de METC. Aanvullende vragen werden gesteld en beantwoord, waarna een 
amendement op het protocol en PIF is ingediend. 
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2.4 Afgesloten studies 
 
In 2018 zijn 27 meldingen van einde studie ontvangen (18 in 2017). In principe wordt de rapportage met 
een concept einde studie brief door de voorzitter voorgelegd aan een van de andere leden van de 
METC. De onderzoekers worden hierover nadien geïnformeerd. Punten van aandacht zijn of de 
getrokken conclusies in de publicaties of eindrapporten in overeenstemming zijn met de studieopzet. 
Gekeken wordt of het gemelde resultaat in overeenstemming is met het primaire eindpunt dat als 
zodanig in het protocol is opgenomen. Daarnaast wordt kritisch gekeken in hoeverre het aantal 
geïncludeerde proefpersonen overeenkomt met het aantal proefpersonen dat volgens het 
onderzoeksprotocol geïncludeerd zou worden.  
 
De METC werd geconfronteerd met het stopzetten van een langdurige studie, die al sinds 2012 in een 
externe instelling liep. De voortgang en speciaal de inclusie van nieuwe proefpersonen verliep sinds 
2015 traag wegens financiële problemen van de onderzoekslocatie. Uiteindelijk moest de studie worden 
stopgezet vanwege een faillissement van de sponsor. De mogelijkheden om de studie voort te zetten na 
dit faillissement lijken verkeken. De belasting van de geïncludeerde proefpersonen was relatief laag. De 
METC heeft geconstateerd dat de proefpersonen gelukkig geen onnodig risico hebben gelopen. De 
METC is nog in overleg met de curator over de verdere afhandeling van studie. 
 
 
2.5 Oordeel niet-WMO-plichtig 
 
In 69 gevallen is door het dagelijks bestuur van de METC een verklaring afgegeven dat een studie niet- 
WMO-plichtig was. Het is gebruikelijk dat het dagelijks bestuur een proportionele toets hierbij uitvoert. Er 
wordt gekeken naar zinvolheid en opzet van het onderzoek, de inhoud van de proefpersoneninformatie 
(PIF) (indien van toepassing), de wijze van vastlegging van studiegegevens en privacyaspecten. Van 
deze studies waren 35 (38 in 2017) MST-studies, 5 (6 in 2017) Roessingh-studies, 12 (17 in 2017) UT-
studies, 7 (8 in 2017) ZGT-studies en 10 (6 in 2017) studies van overige instellingen. In 2017 werden 75 
verklaringen afgegeven. Deze studies worden in het DB besproken en waar nodig worden andere leden 
van de METC ingeschakeld, éénmaal tijdens een vergadering. Het aantal niet-WMO-verklaringen is dit 
jaar iets gedaald. De Raden van Bestuur in drie aangesloten instellingen (MST, Roessingh en ZGT) 
vragen een nWMO-verklaring voordat studies kunnen beginnen. Daarnaast vragen belangrijke peer 
reviewed tijdschriften een dergelijke verklaring voordat tot publicatie kan worden overgegaan. In enkele 
gevallen wordt wel advies over WMO-plichtigheid gevraagd maar niet om een verklaring. Het aantal 
adviezen m.b.t. WMO-plichtigheid ligt daarom iets hoger.  
 
 
2.6 Beroep CCMO 
 
Er is geen beroep bij de CCMO ingediend in 2018.  
 
 
2.7 Beoordelingsduur 
 
De tijd die de commissie nodig heeft om tot een oordeel te komen wisselt. De duur om te komen tot een 
beoordeling is het afgelopen jaar stabiel gebleven, maar ligt nog steeds ruim onder het landelijk 
gemiddelde. In bijlage 2, Overzicht van de beoordelingstermijn, wordt een overzicht gegeven van de 
beoordelingstermijn van de METC Twente ten opzichte van het vorige jaar (de termijnen wisselen licht 
het gaat om een indicatie). De beoordeling van alle primaire hoofdtoetsingen duurde in 2018 gemiddeld 
40.3 dagen (37.5 in 2017). De afhandeling van alle amendementen (geneesmiddelonderzoek en overig) 
duurde in 2018 gemiddeld 18.2 dagen (14.1 in 2017). Daarbij blijft de METC Twente ook onder het 
landelijk gemiddelde. 
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2.8 Ethische dilemma’s 
 
Hoewel er bij de meeste studies geen sprake is van grote ethische dilemma’s, komt bij de bespreking 
van elke studie de impact op de deelnemers aan de orde. Soms komt door een zijdelingse opmerking 
van een commissielid een ethisch dilemma aan de oppervlakte dat nadere toelichting door de 
onderzoeker vereist. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bepaalde vragen uit een vragenlijst of de 
deskundigheid en ervaring bij het bedienen van een te onderzoeken medisch hulpmiddel.  
De METC kijkt ook kritisch naar de proefpersoneninformatie (PIF). In het bijzonder wordt meer aandacht 
gegeven aan de begrijpelijkheid van de PIF voor de betreffende proefpersonen. Daarmee geeft de 
METC duidelijk sturing aan de component INFORMED CONSENT. Zo werd bijvoorbeeld een gesteld 
‘voordeel’ voor de proefpersoon bij nader inzien geschrapt. In de PIF wordt vaak verwezen naar de 
VWS-brochure, maar daar wordt dan een link naar internet bij gegeven. De METC vraagt meestal om 
de papieren brochure als bijlage toe te voegen. 
 
2.9 Klachten en WOB-verzoeken 
 
De commissie heeft in 2018 geen verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
ontvangen.  
 
De METC heeft in 2018 geen klachten ontvangen.  
 
Wel wil de METC melden dat Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de loop van 2018 besloten 
had een studie waarvoor eerder een positieve opinie was afgegeven, stop te zetten omdat volgens IGJ 
deze studie aangemerkt had moeten worden als een met een medisch hulpmiddel. Over de stopzetting 
heeft IGJ tevoren helaas geen overleg gehad met de METC. De METC is van mening dat deze studie 
terecht in het ABR niet als een met een medisch hulpmiddel is beschreven. De METC meent dat deze 
actie van IGJ onnodig verwarring heeft gegeven en dat de actie van IGJ voorkomen had kunnen 
worden wanneer in een vroeg stadium met de METC overleg had plaatsgevonden.  
 

3 Financiële verantwoording 
 
De METC Twente genereert opbrengsten vanuit gelieerde instellingen en externe instellingen. De 
opbrengsten van de gelieerde instellingen bestaan uit afhandelingskosten van beoordeelde studies 
van de gelieerde instellingen en een strategische bijdrage. De opbrengsten van externe instellingen 
bestaan uit de afhandelingskosten van de beoordeelde studies. 
 
De kosten van de METC bestaan voornamelijk uit personeelskosten. De materiële kosten bestaan 
voornamelijk uit kantoorbenodigdheden, ICT ondersteuning en vacatiegelden voor de externe leden. 
 
In tabel 6 vindt u het overzicht van de opbrengsten en kosten van de METC over 2018. 
 
Tabel 6: Financiële verantwoording METC Twente 2018 
 

Opbrengsten in € Kosten in € 

 Directe kosten 

 Personeelskosten 120.726 

Materiële kosten   18.087 

 

Indirecte kosten 

 Kapitaallasten   11.105 

Overhead   24.986 

 

Opbrengsten gelieerde instellingen   88.650 Totaal directe kosten  138.813 
Opbrengsten externe instellingen   38.500 Totaal indirecte kosten    36.091 

  
Totale opbrengsten € 127.150 Totale kosten € 174.904 
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Bijlage 1: Overzicht van de oordelen in 2018 
 
Tabel 7: Overzicht van de oordelen per 31-12-2018. 
 

P-nr. CCMO nr. Korte titel Datum oordeel 

17-25 NL61321.044.17 Finch 304 08-02-2018 

17-26 NL63721.044.17 Valangst, mate van bewegen en fysieke capaciteit 23-01-2018 

17-27 NL63846.044.17 ECHO studie 08-03-2018 

17-28 NL64173.044.17 Infraslow Activiteit in Stress 02-03-2018 

18-01 NL64051.044.17 Eiwittoediening na vroeg-mobilisatie 24-05-2018 

18-02 NL64460.044.17 Diagnostische waarde belaste laagveld MRI na TKA 29-03-2018 

18-03 NL64511.044.17 EMG in stroke 03-05-2018 

18-04 NL62997.044.17 B-Positive 29-03-2018 

18-05 NL64831.044.18 Q-scale, visuele schaal voor pijngevoeligheid 19-04-2018 

18-06 NL64368.044.18 MicroRNA profielen 03-05-2018 

18-07 NL65077.044.18 Validiteit en bruikbaarheid DynMetrics 08-06-2018 

18-08 NL65121.044.18 Keep Walking Femoral Implant 06-12-2018 

18-09 NL65299.044.18 De Hexoskin Studie 03-05-2018 

18-10 NL65431.044.18 De WEARCough studie 31-07-2018 

18-12 NL65198.044.18 De stepped care aanpak “Sterker in je kracht” 28-06-2018 

18-13 NL65741.044.18 Het effect van een dubbeltaak op taakuitv na CVA 28-06-2018 

18-14 NL65466.044.18 XoSoft gamma prototype testen 18-07-2018 

18-15 NL65885.044.18 MoViSign 03-07-2018 

18-16 NL65285.044.18 Sense-IT bij pat met ASS en/of VB 01-08-2018 

18-17 NL66241.044.18 Virtuele visuele draai Cues Bij Parkinson 15-08-2018 

18-18 NL64594.044.18 Ghreline in coma 12-12-2018 

18-20 NL66366.044.18 Evaluatie nieuwe bloedafname systemen 18-09-2018 

18-21 NL66296.044.18 Dramatherapeutische Zelfbeeldmodule ingetrokken 

18-22 NL66400.044.18 Welbevinden-Therapie  20-11-2018 
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Bijlage 2: Overzicht beoordelingstermijnen 
 
Bron: CCMO ToetsingOnline 
 

Eerste Beoordeling 

Alle onderzoeken Dagen Gemiddelde duur in dagen 

2017 38,3 

2018 40,8 

Alle commissies 57,0 

Onderzoek met geneesmiddelen 

2017 40,8 

2018 39,2 

Alle commissies 48,0 

Overige onderzoeken 

2017 38,1 

2018 40,9 

Alle commissies 43,0 

Amendement 

Alle onderzoeken 

2017 14,1 

2018 17,5 

Alle commissies 23,2 

Onderzoek met geneesmiddelen 

2017 22,0 

2018 20,1 

Alle commissies 14,7 

Overige Onderzoeken 

2017 13,3 

2018 17,1 

Alle commissies 43,0 
 
Wettelijk vereiste Beoordelingstermijnen eerste beoordelingen: 
Geneesmiddelenonderzoek: 60 dagen, niet geneesmiddelenonderzoek: 8 weken (56 dagen) 
Beoordelingstermijnen amendementen 
Geneesmiddelenonderzoek: 35 dagen, niet geneesmiddelenonderzoek: 8 weken (56 dagen) 

 


