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1. Voorwoord 
Hierbij doen wij u het jaarverslag van de metc IRBN toekomen. 
De IRBN is een kleine, medisch-ethische toetsingscommissie, die onafhankelijk van instelling of 
instituut onderzoeksvoorstellen beoordeelt. Deze voorstellen kunnen afkomstig zijn van 
farmaceutische bedrijven, onderzoekinstituten, ziekenhuizen, universiteiten of individuele 
onderzoekers. De kracht van de commissie wordt gedragen door de deskundigheid en het 
enthousiasme van de leden. Door veranderde wet- en regelgeving is in de loop der jaren de 
werkdruk van alle leden in de commissie sterk toegenomen. De vergoeding die de leden voor hun 
werkzaamheden ontvangen staat niet in verhouding tot hun inzet en bijdrage. Het budget is 
beperkt terwijl ook de administratie volledig ten laste van de commissie komt. Vergaderingen en 
ook de voorbereiding gebeuren in vrije tijd. 
De commissie kan ondanks het beperkte aantal verzoeken om beoordeling met tevredenheid 
terugkijken op het jaar 2018, waarin de multi-disciplinaire uitwisseling van meningen en de 
waardering voor een ieders deskundigheid bijgedragen hebben aan een verantwoorde 
beoordeling van de ingediende onderzoeksvoorstellen.  
 
Dr. H. Ter Hofstede 
Voorzitter IRBN 
 

2. Samenvatting 
In 2018 zijn er bij de IRBN 7 onderzoeksvoorstellen beoordeeld, gelijk aan het aantal in 2017. De 
IRBN heeft met het oog op de invoering van de gewijzigde Europese regelgeving besloten geen 
onderzoek met medicijnen meer te beoordelen. De voortgang van dergelijke onderzoeken zou na 
implementatie van de nieuwe regelgeving overgedragen moeten worden aan andere metc’s. Om 
deze reden heeft de IRBN de indieners van verzoeken om beoordeling van een 
onderzoekvoorstel met medicijnen 5 onderzoeken verwezen naar andere metc’s.  
In 2018 is de ziekenhuisapotheker vervangen door een nieuw lid voor dezelfde discipline. Verder 
heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de leden van de commissie.  
 
Summary 
In 2018, 7 research protocols have been reviewed by the MERC IRBN. This 
number is equal compared to 2017. In 2018 5 protocols for medicine research have been referred 
to other boards, because of implementation of new Europeen legislation.  
 

3. Bevoegd gezag 
1. Mevr. mr. Maria Catharina Frissart-Kallenbach, geboren 18 januari 1969 te Vleuten, wonende 

te 6679 DD Oosterhout aan de Terracottastraat 13, als voorzitter; 
 
2. Dhr. mr. Isaäk van Bekkum, geboren 8 oktober 1966 te Amersfoort, wonende te 6815 GB 

Arnhem aan de Viottastraat 9, als secretaris; 
 
3. Dhr. mr. Hubertus Gijsbrecht Sebastiaan de Heiden, geboren 17 september 1979 te 

Zaanstad, wonende te Nijmegen aan de Graafseweg 14, als penningmeester. 
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4. Samenstelling IRBN 

Samenstelling IRBN op 31 december 2018 
Naam Beroep  WMO-discipline  
Dr. Hadewych ter Hofstede internist arts vz 
Drs. Bas J.J.W. Schouwenberg  internist, klinisch farmacoloog arts lid 
Mr. Frances H.E. van der Moolen jurist jurist lid 
Dr. Tess Doodewaard archeoloog voor de proefpersonen lid 
Dr. Maren Blonk  ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheker  lid 
Drs. Ton A. Feuth statisticus, methodoloog methodoloog lid 
Dr. Anke Oerlemans ethicus ethicus 
 
plv.lid 
Mr. Marianne A. Smits  advocaat jurist plv.lid 
 
Secretaris 
Dr. Tom B. Vree   
 

Aftredende leden in 2018 
Dr. Hans E.J. Vollaard  ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog  ziekenhuisapotheker  lid 

 

Nieuwe leden in 2016 
Tijdens de plenaire vergadering wordt vervanging van een zittend lid of versterking van de 
commissie geagendeerd. De leden stellen zelf kandidaten voor. Geschikte kandidaten worden 
voor een kennismakingsgesprek tijdens een plenaire vergadering uitgenodigd. Als de commissie 
akkoord gaat met de voorgedragen kandidaat, wordt de kandidaatstelling aan het bestuur van de 
CCMO voorgelegd. 
Nieuwe leden krijgen een inwerkperiode van twee plenaire vergaderingen waarbij de voorzitter en 
het vertrekkende lid het nieuwe lid begeleiden.  
In 2018 is het volgende nieuwe lid aan de IRBN toegevoegd: 
Dr. Maren Blonk  ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheker  lid 

Herbenoemingen in 2018 
Geen 
 
Samenstelling Bestuur 
Dr. Hadewych ter Hofstede voorzitter 
Drs. Bas J.J.W. Schouwenberg vice-voorzitter 
Dr. Tom B. Vree secretaris 
 
Samenstelling Dagelijks Bestuur 
Dr. Hadewych ter Hofstede voorzitter 
Dr. Tom B. Vree secretaris 
Henk de Jong ambtelijk secretaris 
 

Adviseurs 
In 2018 zijn geen externe adviseurs geraadpleegd. 

 
Adresgegevens 
IRBN Voorzitter IRBN:  
Heilige Stoel 4402, 6601 VZ  Wijchen Dr. Hadewych ter Hofstede 
E-mailadres:  irbn@irbn.nl irbn@irbn.nl  
Mobiele telefoon: 06 41 43 56 72 00 31 6 37 33 40 73 
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5. Samenstelling Secretariaat 
Henk de Jong Ambtelijk secretaris 

6. Vergaderprocedure IRBN  
De IRBN vergadert doorgaans minimaal één keer per maand, standaard de vierde dinsdag van de 
maand, ten huize van de voorzitter te Nijmegen, dinsdagavond van 20.00-22.00 uur. Er wordt 
gestreefd naar een plenaire vergadering. Het opkomstpercentage bij de vergaderingen was 85%, 
inclusief de vakantie en afwezigheid vanwege werkzaamheden elders. Er kan een extra 
vergadering (de tweede dinsdag van de maand) worden ingelast indien de vraag voor beoordeling 
van onderzoeken of anderszins dit noodzakelijk maakt. In 2018 is 10 keer plenair vergaderd.  
De voorzitter beoordeelde op basis van de samenvatting van een in te dienen onderzoek of 
advies van extern deskundige gewenst is. 
 
De werkbelasting van de leden van de IRBN wordt beperkt door de volgende afspraken: 
• Per vergadering worden maximaal 3 nieuwe onderzoeksvoorstellen beoordeeld. 
• De agenda met de benodigde bescheiden wordt digitaal tien dagen voor de vergadering aan 

de leden beschikbaar gesteld. 
• Het vergaderschema bij afwijking van de standaardvergaderdatum dient zo spoedig mogelijk 

te worden vastgesteld. Bij afwezigheid of vakantie van de leden zal de reguliere 
vergaderdatum zoveel als mogelijk worden aangepast. De aanwezigheid van de leden in 2018 
betrof 85%. 

• De voorzitter vraagt de leden bij aanvang van de vergadering of er sprake is van 
belangenverstrengeling. In 2018was dit bij geen enkel lid het geval. 

• Ruim voor aanvang van de vergadering wordt vastgelegd hoe de vervanging wordt geregeld 
als een vast lid van de commissie verhinderd is. 

• In principe beoordelen alle leden van de IRBN de ingediende documentatie, wel heeft elk lid 
zijn/haar aandachtsgebied, afhankelijk van zijn/haar deskundigheid. Leden wordt gevraagd 
vóór de vergadering per e-mail hun bevindingen naar de voorzitter van de commissie en het 
secretariaat te sturen. Door deze manier van werken kan ieder lid al tijdig over diverse punten 
zijn of haar gedachten laten gaan. De voorzitter stelt op basis van de ingekomen bevindingen 
een lijst samen die ter vergadering zullen worden besproken. Deze commissie hecht 
overigens erg aan het multi-disciplinaire gesprek, waarbij voorkómen dient te worden dat per 
discipline ter vergadering slechts vooraf op schrift gestelde notities, die een monoloog 
ondersteunen, worden ingeleverd. Tijdens de vergadering bespreken de leden van de IRBN 
elkaars bevindingen betreffende het onderzoeksvoorstel. Naar aanleiding van de bevindingen 
en besluiten tijdens de vergadering ontvangt de indiener doorgaans binnen een week 
antwoord in de vorm van een vraagbrief. De indiener reageert vervolgens op de gestelde 
vragen en opmerkingen. Het antwoord van de onderzoekers wordt in principe in de eerste 
plenaire vergadering volgend op de indiening van het antwoord besproken. Indien het 
antwoord afdoende is, geeft de IRBN een positief oordeel. Indien het antwoord onduidelijk is, 
wordt de onderzoeker in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting te geven. Dat 
kan ter vergadering of telefonisch. 

7. De toetsing van WMO-onderzoek 
• Positief oordeel 

In het verslagjaar 2018 heeft de IRBN 9 maal een positief oordeel uitgesproken. 
• Negatief oordeel  

De IRBN  heeft in het verslagjaar 2018 geen negatief oordeel uitgesproken.  
 

• Amendementen 
In het jaar 2018 zijn 12 amendementen beoordeeld. De IRBN heeft geen negatief oordeel 
uitgesproken. 
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• Toevoeging van centra 
In 2018 heeft de IRBN voor 2 toevoegingen van centra aan het onderzoek een goedkeuring 
afgegeven.  

• WMO-plicht 
Voor 1 onderzoeksvoorstel werd de IRBN verzocht te beoordelen of het onderzoek onder de 
WMO-plicht valt. De IRBN heeft 1 voorstel beoordeeld als niet-WMO-plichtig. 

• SAE’s, SUSAR’s 
De IRBN heeft in 2018 85 SAE/SUSAR-meldingen ontvangen. Alle SAE’s en SUSAR’s zijn 
door een arts of de voorzitter beoordeeld. Bij sommige SUSAR’s is aanvullende informatie 
opgevraagd en opnieuw beoordeeld. Op basis van de beoordelingen werden geen acties 
noodzakelijk geacht. De IRBN is van mening dat de bijwerkingen doorgaans beter te 
beoordelen zijn aan de hand van halfjaarlijkse en jaarlijkse rapportage. 

• Voortgangsrapportage 
De commissie heeft voor een aantal lopende onderzoeken voortgangs- en eindrapportage 
ontvangen en beoordeeld.   
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8. Beoordelingstermijn 
De eerste termijn die de IRBN nodig heeft om de eerste beoordeling uit te voeren, start zodra het 
onderzoeksdossier compleet is ontvangen tot het moment dat de commissie nodig heeft om de 
vraagbrief samen te stellen en aan de onderzoeker te versturen. De tweede termijn gaat in zodra 
de commissie het antwoord op de vraagbrief heeft ontvangen tot de datum waarop de commissie 
het oordeel voor het onderzoeksvoorstel afgeeft. Voor sommige beoordelingen is een aanvullende 
vraagbrief met derde termijn noodzakelijk. 
De opmerkingen die de IRBN bij een onderzoeksvoorstel maakt, worden vervat in een vraagbrief 
die naar de indiener wordt gestuurd. Het antwoord van de indiener op de vraagbrief wordt in de 
plenaire vergadering beoordeeld en wordt het formele oordeel conform de WMO uitgebracht. 

 
Totale doorlooptijd van een onderzoeksvoorstel  
De totale doorlooptijd van een onderzoeksvoorstel van indiening tot oordeel bedroeg in 2018 
gemiddeld 46 dagen. In enkele gevallen liep de herindiening door de indiener vertraging op. In 

Totalen  
Totaal aantal onderzoeksdossiers 7 
Aantal nadere besluiten 14 
  
Onderzoeksdossiers met geneesmiddelen / overige interventies / niet-interventies  
Onderzoek met geneesmiddelen 0 
Overig interventieonderzoek 5 
Observationeel onderzoek 2 
Aantal onderzoeken met mensen 0 
  
Aantallen besluiten  
Aantal positieve primaire besluiten 7 
Aantal negatieve primaire besluiten 0 
  
  
Indeling onderzoek met minderjarigen en wilsonbekwamen  
Aantal besluiten voor onderzoek met minderjarigen en willsonbekwame volwassenen 0 
Aantal besluiten voor therapeutisch onderzoek 0 
Aantal besluiten voor niet-therapeutisch onderzoek 5 
Aantal besluiten voor niet-therapeutisch observationeel onderzoek 2 
  
Aantal onderzoeken met multicenter  
Aantal multicenteronderzoek 6 
Aantal monocenteronderzoek 1 
  
Aantal geneesmiddelenstudies  
Aantal geneesmiddelenonderzoek 0 
Aantal niet-geneesmiddelenonderzoek 7 
  
Geneesmiddelenonderzoek per fase  
Aantal geneesmiddelenonderzoek fase II 0 
  
Type interventieonderzoek  
Aantal studies met interventie 0 
Aantal studies met geneesmiddelen volgens WMO 0 
Aantal studies met geneesmiddelen 0 
Aantal studies met interventies anders dan met geneesmiddelen volgens WMO 0 
Aantal studies met medische hulpmiddelen 0 
Aantal studies met operaties 0 
Aantal studies met psychosociale interventies 0 
Aantal studies met voeding(sstoffen) 5 
Aantal studies met bewegingstherapie 0 
Aantal studies met radiotherapie 0 
Aantal studies met andere niet-geneesmiddeleninterventies 0 
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gevallen dat de voorzitter of leden van de commissie het noodzakelijk achten dat externe 
expertise wordt ingeroepen, kan de doorlooptijd tot beoordeling worden verlengd.  
Verder blijkt dat veelal administratieve handelingen bij de indiener, zoals het verzamelen van 
handtekeningen en de vertaalslag van diverse documenten de doorlooptijd negatief beïnvloeden.  
 

Beoordelingstijd IRBN 
Voor de tijd die de IRBN nodig heeft om een onderzoeksvoorstel te beoordelen, wordt gerekend 
vanaf het moment van ontvangst van de documenten van een nieuw onderzoeksvoorstel en de 
verzenddatum van de bevindingen van de commissie. Deze periode bedraagt doorgaans drie 
weken. Daarbij moet aan worden toegevoegd de tijd dat de commissie nodig heeft om een 
definitief oordeel te geven, nadat de reactie van de indiener op de opmerkingen van de IRBN zijn 
ontvangen. Deze periode zal doorgaans drie weken beslaan wanneer de antwoorden van de 
indiener plenair in een geplande vergadering worden beoordeeld. De beoordeling van de 
herindiening van vijf onderzoeken gaf de IRBN aanleiding met een tweede vraagbrief, (soms 
derde of vierde) te reageren. Tegen deze achtergrond kan worden verklaard waarom de 
commissie een extra termijn nodig had voor het finale oordeel.  
 

OZ Indiening Vraagbrief T1 HerInd1 Vraagbrief2 T2 HerInd2 Oordeel T3 T Totaal 
1 09-01-18 30-01-18 21 09-02-18 04-04-18  *)  23-05-18  29-05-18 6 27 
2 06-03-18 03-04-18 27 04-04-18       06-04-18 2 29 
3 10-04-18 03-05-18 23 19-06-18  46  14-08-18 14-08-18 0 69 
4 10-04-18 03-05-18 24 08-06-18   *) 22-08-18  25-09-18 32 56 
5 17-04-18 25-05-18 37 25-07-18 19-07-16 29  08-10-18 01-11-18 23 89 
6 30-08-18 27-09-18 22 09-10-18       09-10-18 0 22 
7 08-10-18 05-11-18 27 29-11-18    29-11-18 0 27 

                    46 
      *) On hold periode door indiener 

 
 

9. Administratief beroep 
Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdige beslissingen van kracht 
geworden. De IRBN dient als zelfstandig bestuursorgaan, binnen een redelijke termijn besluiten te 
nemen. De commissie heeft in 2018 een onderzoeksvoorstel niet binnen de gestelde termijn 
kunnen beoordelen in verband met de reactietijden van de indiener.  
 

10. Embryowet 
De IRBN heeft geen verzoeken om beoordelingen op basis van artikel 5, lid 3 van de Embryowet 
ontvangen. 

11. Overige werkzaamheden 
De IRBN heeft op verzoek van diverse onderzoekers advies gegeven ten behoeve van de 
indiening. Dit betrof vooral onderzoekers die in het kader van een promotie een afsluitend 
onderzoek moesten uitvoeren. 

12. Klachten, Wob-verzoeken en dwangsommen 
De IRBN heeft geen klachten en geen Wob-verzoeken ontvangen. Er zijn geen dwangsommen 
opgelegd. 
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13. Kwaliteitsbeleid en scholing 
De IRBN heeft in 2018 geen vergaderingen van de GGMO, NVMETC en secretarissenoverleg 
bijgewoond. De IRBN heeft kennisgenomen van de rapportages die van de diverse vergaderingen 
die per email zijn ontvangen. Het bijwonen van de vergaderingen is een te zware belasting voor 
het beschikbare budget. De IRBN acht het niet gepast dat leden van de commissie om niet hun 
kostbare tijd opofferen.  
De leden van de IRBN hebben in 2018 niet deelgenomen aan scholingsactiviteiten. De meeste 
leden hebben ook zitting in andere metc’s en blijven aldus up-to-date. 

14. Intervisie 
De IRBN heeft hieraan niet deelgenomen. 

15. CCMO-toezicht 
De CCMO heeft in het kader van een algemene toezichtactie in 2018 geen onderzoeken bij de 
IRBN opgevraagd.  

16. Financiën 
De IRBN brengt de indiener kosten in rekening voor het uitvoeren van een beoordeling en de 
daarmee samenhangende administratieve werkzaamheden. De tarieven die de IRBN hanteert, 
zijn afgestemd op de tarieven die door andere metc’s worden berekend. Dat betekent niet dat 
daarmee alle werkzaamheden van leden en administratie volledig financieel worden gehonoreerd.   
De (plaatsvervangende) leden van de commissie ontvangen per beoordeeld onderzoeksvoorstel 
en per vergadering een vergoeding. Ook externe adviseurs ontvangen voor hun werkzaamheden 
een vergoeding. 
 

17. Perspectief 
De IRBN zal naar verwachting per 1 maart 2019 geen protocollen meer beoordelen in verband 
met de voorgenomen wijzigingen op Europees niveau. Wel zal de IRBN als daar vraag naar is, tot 
eind 2019 ingediende amendementen van lopende protocollen blijven beoordelen. Ondertussen 
zal de IRBN contact opnemen met andere metc’s voor overname van het digitale archief. 
 

18. Kadertekst(en) 
Geen 

 
Dr. H. Ter Hofstede, voorzitter 
 
 
Nijmegen, 29 mei 2019 
 

	


