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Hoofdstuk 1

Voorwoord

l

2020 zal de boeken en geschiedenis ingaan als het
jaar dat COVID-19 een groot deel van het leven
beheerste. Ook op het werk en de werkzaamheden
van de METC LDD heeft COVID een enorme impact
gehad. Gedwongen thuiswerken en online vergaderen
enerzijds en anderzijds maximale flexibiliteit om de
door versnelde beoordelingen van protocollen bij te
dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar COVID. In
het jaarverslag leest u de getalsmatige weerslag van
de bijdrage die de METC LDD heeft geleverd aan de
beoordeling van COVID studies. Twee dingen mogen
niet onvermeld blijven: deze snelle beoordeling is niet
ten koste van zorgvuldigheid gegaan, en ten tweede
kon ze slechts tot stand komen door maximale en
flexibele inzet van alle geledingen van de METC LDD,
zowel het secretariaat als de commissie.
Veel onderzoekers zullen het afgelopen jaar een
onderzoeksdossier hebben ingediend en daarna
met de commissie hebben gecommuniceerd over de
vragen en opmerkingen. En hoewel een brief van de
METC aan de onderzoekers mogelijk aanleiding kan
vormen tot enige frustratie (‘wat een berg vragen,
wat een hoop werk…’), willen wij benadrukken dat
het uiteindelijk ook ons doel is om, door zorgvuldig
beoordelen, het onderzoek beter te maken. En
soms ook de onderzoekers te behoeden voor
onhandigheden.
Vooruitkijkend, zou ik daarom willen zeggen, ook in
2021 blijft ons doel om de onderzoeker te laten merken
dat wij er niet zijn om te frustreren, maar om onderzoek
te verbeteren door een kritische, maar eerlijke
beoordeling. Niets meer. Maar zeker niets minder.

Hoofdstuk 2

Samenvatting

l

In dit jaarverslag doet de medisch ethische
toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft
(METC LDD) verslag van haar activiteiten in
2020. De primaire taak van de METC LDD is het
medisch, wetenschappelijk en ethisch toetsen van
onderzoeksvoorstellen die vallen onder de Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
(WMO). In dat kader heeft de commissie het afgelopen
jaar 109 WMO-studies beoordeeld, waarvan 19
studies naar een geneesmiddel en 25 naar een
medisch hulpmiddel. Daarnaast heeft de commissie
369 amendementen op WMO-studies beoordeeld. Ook
beoordeelde zij voor 408 studies of deze onder de
reikwijdte van de WMO vallen.
Ook voor de METC LDD stond het jaar 2020 in het
teken van de coronapandemie. De commissie biedt
sinds maart 2020 een versnelde procedure aan voor
onderzoek naar SARS-CoV-2 en COVID-19. De METC
LDD heeft via deze procedure 17 COVID-WMOprotocollen beoordeeld en voor 40 COVID-studies
heeft zij de WMO-plicht bepaald.

Hoofdstuk 3

Summary

l

This annual report describes the activities of the
Medical Research Ethics Committee Leiden Den Haag
Delft (Dutch abbreviation: METC LDD) in 2020. The
main task of the METC LDD is the medical, scientific
and ethical review of research proposals falling under
the Medical Research Involving Human Subjects Act
(Dutch abbreviation: WMO). In total, the committee
assessed 109 research protocols falling under the

WMO; 19 of these were for research with medicinal
products and 25 for research with medical devices.
Furthermore, 369 amendments on ongoing medical
research falling under the WMO were assessed.
The committee also reviewed 408 research protocols
to determine whether these studies fall under the
WMO or not.
In response to the corona pandemic, the committee
has been offering a fast track procedure for the review
of research on SARS-CoV-2 and COVID-19, since March
2020. In total 17 research protocols falling under the
WMO were assessed this way and for 40 research
protocols the committee determined whether they fell
under the WMO.
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Bevoegd gezag METC

l

De Medisch Ethische Toetsingscommissie Leiden
Den Haag Delft (METC LDD) is een door de Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), op
basis van artikel 16 lid 1 WMO, erkende METC.
De METC LDD is in 2019 ingesteld; zij is de opvolgster
van twee in 2019 gefuseerde, erkende, METC’s:
de Commissie Medische Ethiek van het LUMC
(CME) en de Medisch Ethische Toetsingscommissie
Zuidwest Holland (METC ZWH). De fusie werd tot
stand gebracht en bekostigd door de volgende
participerende (aangesloten) instellingen:
•
•
•
•

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
HagaZiekenhuis
Haaglanden Medisch Centrum (HMC)
Reinier de Graaf

Olaf Dekkers, voorzitter METC LDD
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De METC LDD functioneert onafhankelijk van de
instellingen die haar hebben ingesteld. Het (ambtelijk)
secretariaat van de METC LDD is ondergebracht bij het
Directoraat Bestuurlijke en Juridische zaken van het
LUMC. Het secretariaat is gehuisvest in het LUMC; de
vergaderingen van de commissie vinden afwisselend
in Leiden en in Den Haag plaats.
Als zelfstandig bestuursorgaan is de commissie bevoegd
om voor de burger bindende besluiten te nemen over
protocollen die vallen onder de reikwijdte van de
WMO. De commissie toetst met inachtneming van haar
bevoegdheden medisch-wetenschappelijk onderzoek
dat wordt geïnitieerd vanuit de bovengenoemde
aangesloten instellingen. Ook andere dan deze
aangesloten zorginstellingen kunnen studies ter
beoordeling aan de commissie aanbieden. Daarnaast
toetst de commissie WMO-plichtig onderzoek geïnitieerd
door de farmaceutische en medische hulpmiddelen
industrie. Het primaire doel van de WMO-toetsing is het
waarborgen van de rechten, de veiligheid en het welzijn
van de proefpersonen die aan het onderzoek zullen
deelnemen.

Hoofdstuk 5

Samenstelling commissie
en vaste adviseurs

elke vergadering zijn conform een vooraf opgesteld
schema in ieder geval de verplichte disciplines en
enkele arts-leden aanwezig.
In de commissie hebben, naast de verplichte
disciplines, ook de volgende leden met een
aanvullende deskundigheid zitting: een fysicus/
medical imaging onderzoeker, een psycholoog/
onderzoeker, een pedagoog/onderzoeker en een
wetenschappelijk docent/onderzoeker.
Met het oog op de invoering van de Verordening
medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation,
MDR) in 2021 heeft de CCMO een nieuwe verplichte
discipline in het leven geroepen: de deskundige
medische hulpmiddelen. De METC LDD heeft in 2020
haar twee zittende deskundigen op dit terrein (beiden
werkzaam bij de afdeling Instrumentele Zaken van
het LUMC) voorgedragen voor benoeming; de CCMO
heeft deze voordracht gehonoreerd.
De commissie vraagt, in alle gevallen waarin zij dit
wenselijk vindt, haar vaste adviseurs om aanvullend
advies. Zo ontvangt de commissie in het kader van het
beoordelen van geneesmiddelenonderzoek standaard
aanvullend advies van een ziekenhuisapotheker,
tevens klinisch farmacoloog en voormalig
commissielid.

l

Op 31 december 2020 telde de METC LDD 41 leden.
(Zie voor de samenstelling van de commissie op
die datum bijlage 1; de actuele samenstelling van
de commissie staat vermeld op de CCMO-website.)
Alle commissieleden kunnen in principe deelnemen
aan de vergaderingen op beide vergaderlocaties.
Welke leden welke vergadering bijwonen hangt o.a.
af van de aard van de geagendeerde studies; bij

Mutaties ledenbestand
In de loop van 2020 heeft een aantal commissieleden
de commissie verlaten. Zo droeg voorzitter prof. dr. A.
Dahan, in april 2020 de voorzittershamer over aan de
nieuwe voorzitter prof. dr. O.M. Dekkers. Naast prof.
dr. Dahan namen ook dr. P.J.W. Dennesen, dr. M. Haak,
prof. dr. M.J.H. Wermer, dr. mr. A. de Jong en prof. dr. H.J.
Guchelaar afscheid van de commissie.

De volgende leden zijn in 2020 tot de commissie
toegetreden: drs. F. de Velde, dr. A.E. Braat, mr. W.A.A.M.
van den Bergh en prof. dr. J.C. Jansen. Eind december
2020 is de commissie bovendien uitgebreid met
twee leden die werkzaam zijn bij de Faculteit Sociale
Wetenschapen van de Universiteit Leiden: prof. dr. B.M.
Elzinga en dr. S.M.C. van der Veek.

Hoofdstuk 6

Samenstelling secretariaat

l

Het secretariaat van de METC valt onder het
directoraat Bestuurlijk en Juridische Zaken van
het LUMC. Het secretariaat wordt gevormd door 5
ambtelijk secretarissen (totaal 4 fte) en 4 procedure
coördinatoren (totaal 2,8 fte). In 2020 is gedurende
een deel van het jaar tijdelijk een extra secretaris
ingeschakeld ter ondersteuning van de vaste
secretarissen. Ook voor de verwerking van SAE- en
SUSAR-meldingen is ondersteuning ingeschakeld. Zie
bijlage 2 voor de samenstelling van het secretariaat
op die datum.

Hoofdstuk 7

Werkwijze commissie

l

7.1
WMO-studies
Indiening dossier
Elk nieuw, door de METC LDD te beoordelen,
onderzoeksdossier wordt via het algemene
e-mailadres van de commissie ingediend bij haar
secretariaat. De procedurecoördinator controleert,
aan de hand van het standaardonderzoeksdossier
zoals vermeld op de CCMO-website, en aan
de hand van de eventueel aanvullende eisen
van de aangesloten instellingen (zoals een
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risicoclassificatieformulier en goedkeuring van
een wetenschapscommissie), of het ontvangen
onderzoeksdossier compleet is. Het dossier wordt
vervolgens met een uniek nummer geregistreerd en
opgeslagen in het systeem Protocol Administration
Life (PAL). Bij geneesmiddelenonderzoek worden
documenten zoals de Investigator’s Brochure (IB)
het Investigational Medicinal Product Dossier
(IMPD) en/of summary of product characteristics
(SPC) ter beoordeling naar de klinisch farmacoloog/
ziekenhuisapotheker gestuurd. Maakt een studie
gebruik van een medisch hulpmiddel of is het
medisch hulpmiddel onderwerp van onderzoek,
dan wordt de productinformatie ter beoordeling
voorgelegd aan de afdeling Instrumentele Zaken van
het LUMC (c.q. het METC-lid met expertise inzake
medische hulpmiddelen). Het secretariaat stuurt een
dossier dat in de vergadering van de Leidse locatie
zal worden besproken naar een van commissieleden
die als referent het onderzoek voorbereidt voor
de plenaire bespreking. Zodra het secretariaat de
aangevraagde adviezen heeft ontvangen, wordt
het onderzoeksdossier geagendeerd voor de
eerstvolgende plenaire vergadering. Voor zover de
agenda’s dit toelaten worden onderzoeken die zijn
ingediend door de ziekenhuizen in Den Haag en
Delft, op de vergaderlocatie in Den Haag besproken;
de overige onderzoeken komen, afhankelijk van de
agendaruimte, op de agenda van de vergadering
van de Leidse of de Haagse locatie. In principe
ontvangen de commissieleden de vergaderstukken
een week voor de vergadering.
Adviezen referenten en externe adviseurs
In Leiden levert de referent voor de vergadering
een ingevuld referentenadvies voor de
toegedeelde studie aan. Daarnaast leveren ook het
proefpersonenlid, het juristenlid en de methodoloog

hun adviezen schriftelijk aan. Indien specifieke
thematiek aan de orde is waarvoor onvoldoende
expertise in de commissie aanwezig is, wordt op
verzoek van de voorzitter een ter zake deskundige
externe adviseur geconsulteerd. Een dergelijk
additioneel extern advies kan zowel voor als na de
eerste plenaire bespreking worden ingewonnen.
Indien dit gewenst (en mogelijk) is, woont de
externe deskundige de behandeling van het dossier
bij.
In Den Haag vullen alle leden die de vergadering
bijwonen voorafgaand aan de vergadering een
referentenformulier in; dit formulier wordt voor de
vergadering beschikbaar gesteld aan de overige
leden.
Bespreking WMO-protocol in de vergadering
Aan het begin van de vergadering stelt de voorzitter
vast of er sprake van belangenverstrengeling is
bij de te bespreken protocollen. Commissieleden
betrokken bij een onderzoeksdossier nemen
geen deel aan de bespreking van dat dossier en
verlaten (tijdelijk) de vergadering. Tijdens de
plenaire vergadering licht de (arts-)referent zijn/
haar referentenadvies toe en vervolgens bespreekt
de commissie het onderzoeksdossier systematisch.
Zij beziet het dossier allereerst vanuit medischethisch oogpunt; vervolgens komen de specifieke
aandachtspunten van de verschillende WMOdisciplines (jurist, methodoloog, proefpersonenlid,
ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog etc.)
aan bod. Ter afronding van de bespreking besluit
de commissie welke punten in de vraagbrief aan
de onderzoeker(s) moeten worden teruggekoppeld;
daarnaast stelt de commissie vast op welke wijze
de reactie van de onderzoeker(s) moet worden
afgehandeld. De commissie kan aangeven dat de

reactie plenair geagendeerd moet worden voor een
tweede bespreking. Indien de commissie een tweede
plenaire bespreking niet nodig vindt, mandateert
zij haar dagelijks bestuur om de beoordeling af te
ronden.
De commissie nodigt met enige regelmaat
onderzoekers uit om tijdens de vergadering
vragen van de commissie over hun onderzoek te
beantwoorden. Daarnaast komt het regelmatig
voor dat een delegatie van de METC buiten de
vergadering een gesprek met onderzoekers aangaat
betreffende punten die verheldering behoeven.

7.2
Agenda plenaire vergadering
Op de agenda in Leiden staan standaard de
volgende agendapunten: mededelingen van het
secretariaat en mededelingen naar aanleiding
van de vergadering van het dagelijks bestuur; de
vaststelling van de notulen van de voorgaande
vergadering; ingekomen stukken (onder andere
ingekomen reacties op de beoordelingsbrieven);
amendementen (uitsluitend de amendementen die
plenair besproken moeten worden), eindrapportages,
WMO-(geneesmiddelen)protocollen en de rondvraag.
Op de agenda in Den Haag staan daarnaast
standaard de volgende extra agendapunten:
amendementen (alle), meldingen einde studie,
voortgangsrapportages, SAE’s en SUSAR’s.
Aantal plenaire vergaderingen
De commissie vergadert in Leiden wekelijks
op dinsdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur. De
vergadering in Den Haag vindt eens in de drie weken
plaats op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. In
totaal werden 64 vergaderingen gehouden in 2020:
47 in Leiden en 17 in Den Haag. Ten gevolge van de
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COVID-19-pandemie is er in 2020 vanaf maart vrijwel
uitsluitend via Microsoft Teams vergaderd.
7.3
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door de
voorzitter en vicevoorzitters van de commissie; het
DB komt in de regel wekelijks bij elkaar. Bij het DBoverleg zijn gebruikelijk twee (of meer) secretarissen
aanwezig. Agendapunten:
• Algemene METC-zaken, onder andere ten
aanzien van het beleid
• Ontvangen correspondentie (o.a. informatie
vanuit CCMO en NVMETC)
• Algemene vragen van onderzoekers waarover
het DB een standpunt moet innemen
• Bespreking reactie van onderzoeker(s) op de
vraagbrief (indien DB hiertoe gemandateerd is).
Incidenteel wordt de onderzoeker uitgenodigd
nadere toelichting te geven.
• Bespreking SUSAR’s en SAE’s indien
noodzakelijk op basis van de eerste
beoordeling door de vaste (extern) deskundige/
adviseur
• Bepaling WMO-plichtigheid van ingediende
onderzoeken.
• Beoordeling voortgangsrapportages
• Beoordeling niet-WMO plichtig onderzoek met
lichaamsmateriaal
• Beoordeling Biobankreglementen
7.4
Amendementenoverleg
Om de voortgang in de beoordeling van
amendementen te bevorderen, werd in het verslagjaar
naast de reguliere vergaderingen 18 maal een
aanvullend amendementenoverleg georganiseerd.

Een deel van de ontvangen amendementen
Zowel het aantal ingediende als het aantal
werd voorafgaand aan de agendering op het
beoordeelde onderzoeken is in het verslagjaar minder
amendementenoverleg schriftelijk ter beoordeling
dan in 2018 en 2019 (zie figuur 1).
voorgelegd aan een of meer commissieleden
(zoals de methodoloog, de kinderarts, het Jaarverslag METCVoor
LDDeen
2020derde van de 109 beoordeelde onderzoeken
juristenlid en het proefpersonenlid). Tijdens het
was één inhoudelijke bespreking in een plenaire
amendementenoverleg bespraken de voorzitter,
commissievergadering
voldoende;
in deze
gevallen
Voor een derde van
de 109 beoordeelde onderzoeken
was één
inhoudelijke
bespreking in een
vicevoorzitter en secretaris(sen) de voorgestelde
heeft
de
commissie
na
de
bespreking
het
dagelijks
plenaire commissievergadering voldoende; in deze gevallen heeft de commissie na de bespreking het
wijzigingen en de bevindingen van de geconsulteerde
gemandateerd
de reactie
opopmerkingen
haar vragen
dagelijks bestuur bestuur
gemandateerd
om de reactieom
op haar
vragen en
af te handelen.
commissieleden. De daarvoor in aanmerking
en opmerkingen af te handelen.
komende amendementen zijn beoordeeld door de
voorzitter en/of de vicevoorzitter. Uitgebreide of
AANTAL BESLUITEN PER JAAR
gecompliceerde amendementen zijn op de plenaire
vergaderagenda geplaatst. Vanaf september 2020
werd het amendementenoverleg door een vast team
gevoerd: het zogenaamde ‘team A’ bestaande uit de
voorzitter, de vicevoorzitter en steeds dezelfde twee
147
146
secretarissen.
109
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De toetsing van WMOonderzoek
l

JAAR 2020

Figuur 1 Aantal besluiten per jaar (2018-2020)2

Negentien beoordeelde protocollen betroffen geneesmiddelenonderzoek; dit is 17% van het totaal
aantal beoordeelde
WMO-protocollen.
Voor ruimprotocollen
een kwart vanbetroffen
deze studies is de industrie de
Negentien
beoordeelde

verrichter. Zesentwintig
onderzoeken hadden betrekking
op17%
een andere
interventie
8.1 Primaire beoordelingen
geneesmiddelenonderzoek;
dit is
van het
totaal dan
geneesmiddelen.
De
overige
64
beoordeelde
studies
waren
observationele
studies
In 2020 heeft de METC LDD 123 nieuwe WMOaantal beoordeelde WMO-protocollen. Voor ruim een (zie figuur 2).
dossiers ontvangen; dit zijn minder dossiers
kwart van deze studies is de industrie de verrichter.
dan vorig jaar.1 Zeven dossiers zijn na indiening
Zesentwintig onderzoeken hadden betrekking op een
GENEESMIDDELEN
TYPES ONDERZOEK
teruggetrokken; vier dossiers bleken betrekking te
andere interventie dan geneesmiddelen. De overige
(OPGESPLITST
PER FASE)
Onderzoek
met geneesmiddelen
hebben op onderzoek dat naar het oordeel van de
64 beoordeelde
studies waren observationele studies
fase I fase II fase III fase IV fase overig
Overig
interventieonderzoek
commissie niet onder de reikwijdte van de WMO
(zie
figuur 2).
valt. Voor 109 WMO-plichtige onderzoeken werd de Observationeel onderzoek
5%
beoordelingsprocedure afgerond met een positief
21%
17%
besluit. (Bijlage 3 bevat een overzicht van de
beoordeelde dossiers.)
37%
11%

59%

1
2

JAAR 2019

Figuur 1 Aantal besluiten per jaar (2018-2020)2

24%
26%

In 2019 ontving de commissie 151 nieuwe WMO-dossiers.
De besluiten vanaf 1 juni 2019 zijn genomen door de METC LDD. Besluiten van voor deze datum, werden genomen door de voorgangsters van de METC
METC
LDD l Jaarverslag 2020
6 per fase)
Figuur 2 Types onderzoek (n=109,
met geneesmiddelenonderzoek
opgesplitst
LDD, de in 2019 gefuseerde commissies CME en METC ZWH (zie ook paragraaf 4 ‘Bevoegd gezag METC’ van dit verslag.)

aantal beoordeelde WMO-protocollen. Voor ruim een kwart van deze studies is de industrie de

verrichter. Zesentwintig onderzoeken hadden betrekking op een andere interventie dan
L BESLUITEN
PER JAAR

geneesmiddelen. De overige 64 beoordeelde studies waren observationele studies (zie figuur 2).

TYPES ONDERZOEK
Onderzoek met geneesmiddelen

147

Overig109
interventieonderzoek
Observationeel onderzoek
JAAR 2019

JAAR 2020

antal besluiten per jaar (2018-2020)

17%

2

troffen geneesmiddelenonderzoek; dit is 17% van het totaal
59%

De commissie beoordeelde 31 protocollen met
Eén amendement werd afgekeurd; dit amendement
Jaarverslag
METC
LDD
2020
betrekking tot onderzoek naar een medisch
had
betrekking op het verlagen van de inclusieleeftijd
GENEESMIDDELEN
hulpmiddel. De commissie heeft deze protocollen, in
naar 12 jaar.
verband
met het opschorten
van FASE)
de invoering van
(OPGESPLITST
PER
de Medical Device Regulation (MDR), op basis van de
INGEDIENDE AMENDEMENTEN
fase IDevice
fase IIDirective
fase III (MDD)
fase IVbeoordeeld.
fase overig
Medical
Geneesmiddelenonderzoek

Meer dan twee derde van
5%de beoordeelde protocollen
21%
(69%) werd ingediend
als monocenter onderzoek.
Figuur 3 toont de verhouding mono- en multicenter
onderzoek uitgesplitst naar indiener.

Niet-geneesmiddelenonderzoek

37%

11%

37%

24%

Voor ruim een kwart van deze studies is de industrie de

hadden betrekking op een andere interventie dan

26%
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deelde studies waren observationele studies (zie figuur 2).
Figuur 2 Types onderzoek (n=109, met geneesmiddelenonderzoek opgesplitst per fase)

GENEESMIDDELEN
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K
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Figuur 4 Amendementen per type onderzoek (n=369)
Figuur 4 Amendementen per type onderzoek (n=369)

8.3
SAE’s, SUSAR’s
8.3 SAE’s, SUSAR’s
fase I fase II fase III fase IV fase overig
3
De besluiten vanaf 1 juni 2019 zijn genomen door de METC LDD. Besluiten
van
voor
deze
datum,
werden
De METC LDD heeft inDe
hetMETC
verslagjaar
een groot
SAE’s en
Figuur 3 Onderzoek per indiener
LDD heeft
in hetaantal
verslagjaar
eenSUSARs
groot ontvangen. De indi
genomen door de voorgangsters van de METC LDD, de in 2019 gefuseerde commissies CME en METC
ZWH
(zie
aantal
SAE’s
en
SUSARs
ontvangen.
De
indiening
en studies, verliepe
en beoordeling van meldingen gerelateerd aan door de industrie gesponsorde
5%
ook paragraaf 4 ‘Bevoegd
gezag
METC’
van
dit
verslag.)
Er werden 18 onderzoeken met wilsonbekwame
en/of
beoordeling van meldingen gerelateerd aan door
21%
volledig digitaal. Ook de meldingen voor investigator-initiated onderzoek bereikten de commiss
minderjarige proefpersonen beoordeeld.
de industrie gesponsorde studies, verliepen volledig
digitaal via ToetsingOnline van de CCMO.
digitaal. Ook de meldingen voor investigator-initiated
9
37%
8.2 Nadere besluiten - Amendementen
onderzoek
bereikten
de commissie
via zowel alle SUSAR- en
In Leiden worden, voorafgaand
aan
de beoordeling
door de digitaal
commissie,
11%
De commissie heeft 369 amendementen op WMOToetsingOnline van de CCMO.
meldingen als alle line-listings geregistreerd en gescreend door een speciaal daartoe aangeste
plichtig onderzoek beoordeeld. Figuur 4 toont
Deze
medewerker
de gescreende
naar de voorzitter va
een uitsplitsing naar type onderzoek. geneeskundestudent.
Voor 349
In Leiden
worden,zendt
voorafgaand
aan de meldingen
beoordeling
commissie.
SAE-melding
is gerelateerd
aanSUSAReen studie
met een medische hulpmidd
26%
van de amendementen werd een positief
nader Indien eendoor
de commissie,
zowel alle
en SAEbesluit afgegeven. Negentien niet-substantiële
meldingen
alsdealle
line-listings
geregistreerd
en Indien de voorzitte
wordt de melding ook gestuurd
naar
deskundige
medische
hulpmiddelen.
amendementen
werden
voor
kennisgeving
gescreend
door
een
speciaal
daartoe
aangestelde
109, met geneesmiddelenonderzoek opgesplitst per fase)
oordeel is dat een SUSAR-melding eveneens moet worden voorgelegd aan de
aangenomen.
geneeskundestudent. Deze medewerker zendt de
Figuur 2 Types onderzoek (n=109, met
ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog of aan een van de arts-leden dan worden ook deze
gescreende meldingen naar de voorzitter van de
geneesmiddelenonderzoek opgesplitst per fase)
disciplines geconsulteerd.
De voorzitter
bepaalt
daarna of de is
melding
voor kennisgeving kan w
commissie.
Indien
een SAE-melding
gerelateerd
2

aangenomen, of dat deze melding in de plenaire vergadering of in het DB-overleg moet worden
3

FSW: Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

men door de METC LDD. Besluiten van voor deze datum, werden
METC LDD, de in 2019 gefuseerde commissies CME en METC ZWH (zie

besproken.
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In Den Haag worden de SAE’s en SUSAR’s beoordeeld door (arts)leden en, indien het lid dit no

moeten gaan. Deze ethische en wetenschappelijke
aan een studie met een medische hulpmiddel dan
8.6 Beoordelingstermijnen
Jaarverslag METC LDD
2020
argumenten
tegen het voortijdig beëindigen
wordt de melding ook gestuurd naar de deskundige
WMO-plichtig onderzoek
van onderzoek werden naar de onderzoekers
medische hulpmiddelen. Indien de voorzitter van
De in de WMO neergelegde beoordelingstermijn voor
gecommuniceerd.
oordeel is dat een SUSAR-melding eveneens
moet
is 60 dagen; voor bepaalde
effectiviteit. Alle voortijdige beëindigen zijn door de commissie plenair geagendeerd. De geneesmiddelenonderzoek
commissie
worden voorgelegd aan de ziekenhuisapotheker/
typen
geneesmiddelenonderzoek
kan de termijn met
oordeelde in het geval van het aflopen van het contract dat het bredere wetenschappelijk belang
8.5 Voortgangsrapportages en eindrapportages
klinisch farmacoloog of aan een van de arts-leden
maximaal 30 dagen verlengd worden. Voor het niet(valide onderzoek met voldoende power, waarbij ook recht wordt gedaan aan de inspanning van
Onderzoekers moeten jaarlijks een voortgangsdan worden ook deze disciplines geconsulteerd.
geneesmiddelen onderzoek geldt op basis van de
proefpersonen) boven andere argumenten om de studie te beëindigen zou moeten gaan. Deze
rapportage aan de METC sturen, zodat de commissie
De voorzitter bepaalt daarna of de melding voor
Algemene wet bestuursrecht de zogeheten redelijke
ethische en wetenschappelijke argumenten tegen het voortijdig beëindigen van onderzoek werden
zicht houdt op lopende studies. Van de 152
kennisgeving kan worden aangenomen, of dat deze
termijn van 8 weken (56 dagen). Deze termijn mag,
naar de onderzoekers gecommuniceerd.
ingediende voortgangsrapportages werden 118 voor
melding in de plenaire vergadering of in het DBindien nodig, verlengd worden met maximaal 8 weken
kennisgeving aangenomen. Vierendertig maal riep de
overleg moet worden besproken.
(tot in totaal 112 dagen). De beoordelingstermijn
8.5
Voortgangsrapportages
en eindrapportages
voortgangsrapportage
op tot het stellen van vragen
vangt aan op het moment dat een onderzoeksdossier
een voortgangsrapportage
de METC
sturen, zodat de
commissie
aanjaarlijks
de onderzoeker.
Deze vragen aan
hadden
onder
In Den Haag worden de SAE’s en SUSAR’s Onderzoekers
beoordeeld moeten
via
de mail bij het secretariaat is ingediend. Indien de
andere
betrekking
opingediende
discrepanties
in de vermelde werden 118
door (arts)leden en, indien het lid dit nodig
acht,
indiener
zicht
houdt op lopende
studies.
Van de 152
voortgangsrapportages
voor het dossier niet compleet aanlevert en de
aantallen,
de haalbaarheid
vanvoortgangsrapportage
de beoogde einddatum
nader besproken en beoordeeld in de plenaire
commissie
kennisgeving aangenomen.
Vierendertig
maal riep de
op tot het stellen
van om aanvullende documenten moet vragen
en
onduidelijkheden
over
deelnemende
centra.
vergadering.
dan
stopt
vragen aan de onderzoeker. Deze vragen hadden onder andere betrekking op discrepanties in de de klok tijdelijk totdat de ontbrekende
documenten zijn ontvangen. Ook op moment dat de
vermelde aantallen, de haalbaarheid van de beoogde einddatum en onduidelijkheden over
De commissie ontving 56 eindrapportages. Alle
Met enige regelmaat wordt nadere informatie aan
commissie een vraagbrief verstuurt, stopt de klok
deelnemende centra.
rapportages werden voor kennisgeving aangenomen.
onderzoekers gevraagd om zo beter te kunnen
totdat de reactie van de indiener is ontvangen.
De commissie ontving 56 eindrapportages. Alle rapportages werden voor kennisgeving aangenomen.
Figuur 5 geeft het aantal voortgangs- en
vaststellen of een SAE gerelateerd kan zijn aan de
Figuur 5 geeft het aantal voortgangs- en eindrapportages weer.
eindrapportages weer.
studie of studiemedicatie.
In 2020 heeft de METC LDD de beoordeling van 42%
van dossiers binnen de wettelijke termijn afgerond;
8.4
Opschortingen en voortijdige beëindigingen
voor de overige dossiers was de beoordelingstermijn
RAPPORTAGES
In 2020 ontving de commissie 27 maal de melding
langer dan de wettelijke termijn. De gemiddelde
dat een studie voortijdig werd beëindigd. De
beoordelingstermijn voor WMO-onderzoek kwam uit
opgegeven oorzaken waren veelal inclusieproblemen
op 80 dagen.
en problemen met de logistiek van het onderzoek;
daarnaast werden genoemd het aflopen van een
Voor de beoordeling van amendementen
152
contract en geconstateerd gebrek aan effectiviteit.
op geneesmiddelenonderzoek geldt een
Alle voortijdige beëindigen zijn door de commissie
termijn van 35 dagen. Voor een deel van deze
56
plenair geagendeerd. De commissie oordeelde in
geneesmiddelenamendementen (53%) werd binnen
het geval van het aflopen van het contract dat het
deze termijn een nader besluit afgegeven. Voor
VOORTGANG
EINDE
bredere wetenschappelijk belang (valide onderzoek
de niet-geneesmiddelen amendementen geldt
Figuur
5
Aantal
rapportages
naar
soort
met voldoende power, waarbij ook recht wordt
een termijn van 56 dagen; de beoordeling van de
gedaan aan de inspanning van proefpersonen) boven
meerderheid van deze amendementen (69%) werd
Figuur 5 Aantal rapportages naar soort
8.6
Beoordelingstermijnen
andere argumenten om de studie te beëindigen zou
WMO-plichtig onderzoek
De in de WMO neergelegde beoordelingstermijn voor geneesmiddelenonderzoek is 60 dagen; voor
bepaalde typen geneesmiddelenonderzoek kan de termijn met maximaal 30 dagen verlengd worden.
Voor het niet-geneesmiddelen onderzoek geldt op basis van de Algemene wet bestuursrecht de
zogeheten redelijke termijn van 8 weken (56 dagen). Deze termijn mag, indien nodig, verlengd worden
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de beoordeling binnen deze termijn afgerond.
Voor de overige amendementen werd de termijn
overschreden.

van de commissieleden om studies, met behoud
van de vereiste zorgvuldigheid, snel te beoordelen,
bleek groot. Ook het METC-secretariaat heeft een
vergelijkbare bereidheid en inzet getoond.

De langere beoordelingstermijnen zijn gedeeltelijk
te verklaren door de COVID-19 pandemie die de
werkdruk bij zowel de commissie als het secretariaat
heeft verhoogd. Door het verlenen van voorrang aan
COVID-gerelateerd onderzoek, en door de voor deze
categorie onderzoek ingestelde fast-track-procedure
(zie hieronder), liep de beoordeling van nietCOVID-gerelateerd onderzoek vertraging op. In het
verslagjaar heeft het secretariaat niet alleen met deze
additionele COVID-werkdruk maar ook met problemen
in de personele bezetting te kampen gehad; de
nagestreefde doorlooptijden werden daardoor niet
altijd gerealiseerd.

Hoofdstuk 9

Toetsing COVID-19 en
SARS-CoV-2 gerelateerde
studies

Het LUMC heeft in samenspraak met de voorzitter van
de METC voor het onder haar verantwoordelijkheid
vallende investigator initiated COVID-onderzoek een
extra kwaliteitswaarborg in het leven geroepen door
een speciale COVID-WMO-wetenschapscommissie
in te stellen. Genoemd onderzoek mag uitsluitend
bij de METC worden ingediend na een inhoudelijke
beoordeling door deze wetenschapscommissie.
De METC LDD heeft in het totaal 17 COVID-fast-track
WMO-plichtige studies beoordeeld; 15 studies werden
goedgekeurd in 2020 en twee ontvingen begin
2021 een positief besluit. Drie van deze studies zijn
inmiddels afgerond. Figuur 6 toont het type COVIDstudies. De beoordelingstijd van deze studies is onder
het kopje Beoordelingstermijnen COVID gespecificeerd.

Beoordelingstermijnen COVID-studies
De gemiddelde beoordelingstermijn van de primaire
WMO-plichtige COVID-indieningen was vijftien dagen.
Voor twee studies naar het geneesmiddel remdesivir
kon zelfs de dag na de indiening, direct na afloop van
de ingelaste vergadering, een positief besluit worden
opgesteld. De commissie heeft deze goedkeuringen
niet lichtvaardig gegeven; zij heeft steeds uitgebreid
alle aspecten van de studies afgewogen en
uitgevraagd voordat zij
akkoord ging.4
de
P3

In voorwoord: 2 regel in platte tekst : COVID-19
4de regel in platte tekst: COVID
de
P4
2
kolom:
witregel
verwijderen onder ‘ Mutaties
(dit moet ook vet
De gemiddelde beoordelingstermijn
van deledenbestand’
14
zijn). Witregel kan er boven staan
COVID-amendementen
was 12Life
dagen.
ZesEngels)
vaner staat n Administratie i.p.v.
P5, P20
PAL is Protocol Administration
(dus in het
Administration, ook
op pag.20binnen twee dagen
deze amendementen
werden

goedgekeurd.
P7, P20
een komma plaatsen tussen Wetenschappen en Universiteit

op P7:Voettekst 3: en
p20
P9
Verkeerde figuur staat er in (dit is nu figuur 6). Figuur 7 moet vervangen worden met
De beoordelingstermijnen
voor
dejuist.
primaire COVIDhet figuur hieronder. Legenda
is wel
zijn inmiddels afgerond. Figuur 6 toont het type COVID-studies. De beoordelingstijd van deze studies
zijn inmiddels afgerond. Figuur 6 toont het type COVID-studies. De beoordelingstijd van deze
studies
indieningen
en amendementen zijn weergegeven in
is onder het kopje Beoordelingstermijnen COVID gespecificeerd.
is onder het kopje Beoordelingstermijnen COVID gespecificeerd.
figuur 7.
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Amendementen
De fast-track-procedure is ook beschikbaar voor
amendementen op de hierboven behandelde ‘COVIDstudies’. In totaal werden het afgelopen jaar 14
COVID-amendementen ingediend, beoordeeld en
goedgekeurd.

9.1 WMO-plichtige COVID studies
Primaire indieningen
In verband met de urgentie van het onderzoek
naar het SARS-CoV-2-virus en de behandeling van
de ziekte COVID-19, biedt de METC LDD sinds de
uitbraak van de coronapandemie de mogelijkheid om
onderzoek op dit gebied via een versnelde procedure
(fast track) te laten beoordelen. In 2020 werd met het
oog hierop naast de reguliere plenaire vergaderingen
twee keer een extra vergadering met alle verplichte
WMO-disciplines ingelast. De bereidheid en inzet
Figuur 6 Type COVID-WMO-studies in 2020 goedgekeurd
Figuur 6 Type COVID-WMO-studies
Figuur
COVID-WMO-studiesinin2020
2020goedgekeurd
goedgekeurd(n=15)
(n=15)
(n=15)
4

In enkele besluiten zijn, met het oog op de zorgvuldigheid, aanvullende voorwaarden geformuleerd. Zo werd aan de indieners van de beide
remdesivir-studies gevraagd om de SAE’s en SUSAR’s wekelijks ter beoordeling aan de METC aan te leveren.
Amendementen
Amendementen

Figuur 7 Beoordelingstermijnen COVID-studies in dagen (n=76)
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9.2 Overige COVID-gerelateerde werkzaamheden
WMO-plichtbepaling
Naast de WMO-COVID-studies ontving de commissie
COVID-studies met het oog op het bepalen van de
WMO-plicht. Ook deze niet-WMO-studies kwamen in
aanmerking voor de versnelde procedure. In totaal
gaf de commissie voor 40 van deze COVID-studies
een niet-WMO-verklaring af. Daarbij plaatst de
commissie de kanttekening dat het LUMC vrij snel
na de uitbraak van de coronapandemie specifiek
voor de beoordeling van dit type onderzoek een
COVID-niet-WMO-wetenschapscommissie in het
leven heeft geroepen zodat de METC zich niet over
alle onderzoeksvoorstellen heeft hoeven buigen.
Bij twijfel stuurt deze wetenschapscommissie de
onderzoeker door naar de METC voor een nadere
WMO-plichtbepaling.
Overige activiteiten
Voorts zijn 5 elders goedgekeurde COVID-WMOstudies door het METC-secretariaat in behandeling
genomen voor de lokale uitvoerbaarheid in het LUMC;
daarnaast heeft de METC een COVID-gerelateerd
Biobankuitgifte-protocol beoordeeld.
Figuur 8 geeft een totaaloverzicht van alle COVIDgerelateerde
onderzoeken die zijn ingediend bij de
Jaarverslag
METC
Jaarverslag
METCLDD
LDD2020
2020
METC LDD.

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 12

Lokale goedkeuring

Embryowet

l

l

Een WMO-studie die door een METC is goedgekeurd
mag uitsluitend in het LUMC worden uitgevoerd
nadat de raad van bestuur daar toestemming voor
heeft verleend. Het dossier van een studie die
door een andere erkende METC dan de METC LDD
is goedgekeurd, moet worden ingediend bij het
secretariaat van de METC LDD. Het secretariaat
registreert de studies en controleert het dossier
op volledigheid. Indien het dossier op orde wordt
bevonden, verzoekt het secretariaat de raad
van bestuur de toestemmingsbrief te tekenen.
Het secretariaat van de METC speelt geen rol
bij het verkrijgen van lokale goedkeuring voor
de uitvoering van onderzoeken in de Haagse
Ziekenhuizen; deze goedkeuring wordt door de lokale
wetenschapsbureaus geregeld.
In 2020 zijn er met het oog op het verkrijgen van
toestemming 83 door andere METC’s beoordeelde
studies ingediend bij het secretariaat; voor 75 studies
is toestemming verleend. Voor de overige studies is
nog geen toestemming gegeven; in deze gevallen
was meestal sprake van incomplete indiening (de
afwezigheid van een getekend contract of een data
transfer agreement).

Hoofdstuk 11

Administratief beroep

l

Figuur 8: Type COVID-onderzoek (n=75)

Een belanghebbende kan op grond van artikel 23
van de WMO binnen zes weken na de dag waarop
een METC-besluit bekend is gemaakt, administratief
beroep tegen dat besluit instellen bij de CCMO. Er is
in 2020 geen administratief beroep ingediend tegen
een besluit van de METC LDD.

Figuur 8:
Type
COVID-onderzoek
(n=75)
Figuur
8: Type
COVID-onderzoek (n=75)
10
Lokale goedkeuring
10Een WMO-studie
Lokale goedkeuring
die door een METC is goedgekeurd mag uitsluitend in het LUMC worden uitgevoerd

De beoordeling van onderzoek bij de foetus valt
onder de Embryowet. Niet-invasief observationeel
onderzoek bij de foetus mag sinds de wijziging van
de Embryowet in 2013 worden beoordeeld door een
erkende METC. De commissie ontving in 2020 geen
verzoek tot toetsing van onderzoek op basis van
artikel 5, lid 3 van de Embryowet.

Hoofdstuk 13

Implementatie nieuwe
wetgeving
l

13.1 Voluntary Harmonisation Procedure
De Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP) is een
gecoördineerde voorscreening van multinationaal
geneesmiddelenonderzoek door bevoegde instanties
van verschillende Europese lidstaten. De VHP gaat
vooraf aan de officiële indiening van het gehele
onderzoeksdossier bij een erkende METC en de
bevoegde instantie. Het doel van deze procedure
is om ernstige tekortkomingen te signaleren die
bij de officiële indiening zouden kunnen leiden tot
afwijzing van het onderzoek. De VHP-beoordeling
wordt daarnaast tevens gebruikt als pilot, een
oefenmogelijkheid die een toetsingscommissie in
de gelegenheid stelt ervaring op te doen met een
beoordeling zoals die onder de binnenkort van
kracht wordende EU-verordening voor klinisch
geneesmiddelenonderzoek 536/2014 (European
Clinical Trial Regulation: CTR) zal gaan plaatsvinden.
De CTR zal naar verwachting op 31 januari 2022 in
werking treden.
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De METC LDD is een van de twaalf METC’s die
deelnemen aan de VHP-pilot. In 2020 heeft de METC
drie amendementen op VHP-dossiers als betrokken
lidstaat beoordeeld: VHP 1232, VHP1317 en VHP
1328. Daarnaast heeft de METC in 2020 in nauwe
samenwerking met de CCMO en het CBG de rol van
rapporteur op zich genomen voor dossier VHP 1787.
Dit gaf de METC en haar secretariaat de kans om
te oefenen met de procedure inclusief de strakke
beoordelingstermijnen welke straks ook bij de CTR
zullen gelden. Binnen de METC werden hiervoor
vaste referenten en secretarissen aangewezen die
bij het hele beoordelingsproces betrokken waren.
De VHP-referentenformulieren, welke ook gebruikt
zullen gaan worden bij de CTR, waren door de CCMO
vooringevuld en de referenten hebben de formulieren
aangevuld met hun inhoudelijke beoordeling van het
dossier. Het initiële dossier is vervolgens besproken
tijdens de plenaire vergadering van de METC. De
CCMO was bij deze bespreking aanwezig. De CCMO
heeft vervolgens de beoordelingsbevindingen
verwerkt in de VHP-database en heeft de
correspondentie met de sponsor op zich genomen. Op
1 februari 2021 werd de VHP-beoordeling afgerond.
13.2 Medical Device Regulation
De EU verordening voor medische hulpmiddelen no
2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) is, anders
dan voorzien in de oorspronkelijke planning, niet in
mei 2020 van kracht geworden. In verband met de
coronacrisis besloot de Europese Unie in april 2020
de invoering van de MDR een jaar uit te stellen tot 26
mei 2021. De METC LDD heeft haar voorbereidingen
op de MDR op een lager tempo voortgezet.
Met het oog op het van kracht worden van de
MDR heeft de CCMO op 14 november 2019 een
nieuwe discipline, de deskundige op het gebied van

medische hulpmiddelen, toegevoegd aan haar richtlijn
‘Deskundigheidseisen METC-leden’. Omdat de METC
LDD ook na 26 mei 2021 onderzoek met medische
hulpmiddelen zal blijven beoordelen, moet zij over
een in deze materie deskundig commissielid kunnen
beschikken. In januari 2020 heeft de METC LDD haar
zittende leden mw. dr. ir. S.J.P.M. van Engelen en
mw. dr. ir. K.Y.E. Leung aan de CCMO voorgedragen
voor benoeming als deskundige op het gebied van
medische hulpmiddelen. De CCMO oordeelde dat
genoemde leden aan de voorwaarden voldoen en
honoreerde de voordracht.

In 2020 heeft de METC LDD 62 protocollen voor
studies met lichaamsmateriaal beoordeeld. Een
deel van deze protocollen (40%) had betrekking op
niet-WMO onderzoek met lichaamsmateriaal. Meer
dan de helft (60%) had betrekking op verzoeken
tot uitgifte uit een biobank. Het dagelijks bestuur
van de METC LDD keurde in totaal 54 protocollen
goed, drie aanvragen zijn ingetrokken en voor vijf
aanvragen zal de beoordeling in 2021 worden
afgerond. Daarnaast heeft de commissie verschillende
biobankreglementen beoordeeld.

Daarnaast heeft de commissie in verband met de
transitie naar de nieuwe regelgeving tussen 1 april
2020 en 26 mei 2020 een tijdelijke indienstop voor
onderzoek met een medisch hulpmiddel ingelast.
Deze stop beoogde dubbele en ondoelmatige
beoordeling te voorkomen.

Hoofdstuk 15

Hoofdstuk 14

Overige werkzaamheden

l

Klachten, Wob-verzoeken
en dwangsommen
l

Klachten
In overeenstemming met hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat het
reglement van de METC LDD een klachtenregeling. In
2020 heeft de METC geen klachten ontvangen.

In 2020 heeft de METC LDD 408 verzoeken om de
WMO-plicht te bepalen ontvangen. Iets meer dan
de helft van deze verzoeken (207 verzoeken) had
betrekking op prospectief onderzoek; de overige
verzoeken betroffen retrospectief status-/dataonderzoek.

Wob-verzoeken
Een erkende METC is als zelfstandig bestuursorgaan
verplicht om informatie te verschaffen
overeenkomstig de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). In 2020 heeft de METC LDD geen Wobverzoeken ontvangen.

De commissie oordeelde dat vijf van de voorgelegde
studies wel onder de reikwijdte van de WMO vallen.
Voor 363 studies heeft de commissie een niet-WMOverklaring afgegeven. Zeven protocollen zijn door de
indiener teruggetrokken. Voor 33 studies die eind
2020 werden ingediend is de beoordeling niet in
2020 maar in 2021 afgerond.

Dwangsommen
Artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht biedt een
indiener de mogelijkheid om een dwangsom te
claimen indien een bestuursorgaan de beslistermijn
overschrijdt. Geen van de indieners heeft in 2020
een beroep op dit artikel gedaan.
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Hoofdstuk 16

Kwaliteitsbeleid en
scholing
l

Retraite
Elk jaar organiseert de METC LDD in het kader van
haar kwaliteitsbeleid een verdiepende bijeenkomst
voor haar commissieleden en haar secretariaat.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken de aanwezigen
wisselende, voor het commissiewerk relevante,
thema’s; gebruikelijk is er een gastspreker die een
van de thema’s introduceert. In 2020 kon deze
retraite door de coronapandemie en de daarmee
samenhangende beperkende maatregelen niet
plaatsvinden. In de eerste helft van 2021 zal een
online retraite georganiseerd worden met als
onderwerp ‘medische hulpmiddelen’.
Voorzitters- en secretarissenoverleg CCMO
De (vice)voorzitter(s) van de METC LDD hebben
deelgenomen aan het online-voorzittersoverleg
dat op 18 november 2020 werd georganiseerd.
Een van de secretarissen heeft deelgenomen aan
het secretarissenoverleg van de CCMO in juni dat
volledig in het teken stond van de opvolger van
ToetsingOnline, ROMERO; deze secretaris woonde ook
de vervolgbijeenkomst in november bij.
Bijeenkomst NVMETC
De voorzitter en een van de vicevoorzitters hebben
deelgenomen aan de online najaarsleden-vergadering
van de NVMETC die op 30 september 2020 gehouden
werd.

Overige overleggen
Het secretariaat werkt nauw samen met de afdeling
Good Research Practice (GRP) van het LUMC. De
voorzitter, een van de vicevoorzitters en twee
secretarissen voeren eens in de zeven weken overleg
met deze afdeling over procedures en daarnaast over
inhoudelijke en praktische zaken. De METC-voorzitter
en een METC-secretaris zijn lid van de commissie GRP
van het LUMC; deze commissie komt een aantal keer
per jaar bijeen.

Hoofdstuk 17

CCMO-toezicht

l

Met het oog op kwaliteitsmonitoring (doorlopend
toezicht) kan de CCMO onderzoeksdossiers bij
METC’s opvragen. In 2020 heeft de METC LDD geen
verzoek voor het aanleveren van dossiers van de
CCMO ontvangen.

Twee keer per jaar is er een overleg tussen de
METC LDD en de wetenschapsbureaus van het
HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en
Reinier de Graaf. Bij dit overleg zijn de voorzitter en
een van de vicevoorzitters, twee secretarissen en een
procedurecoördinator aanwezig. In het verslagjaar
werd onder andere gesproken over de werkwijze
van de METC LDD, de WMO-plichtbepaling en de
beoordeling van amendementen op niet-WMOplichtig bevonden studies.
Scholing en onderwijs
Twee secretarissen hebben in februari de door Elsi
georganiseerde AVG-workshop bijgewoond en het
jaarlijks congres Gezondheidsrecht dat op 4 december
2020 plaatsvond. Enkele secretarissen, de voorzitter
en een van de vicevoorzitters waren aanwezig bij
de online VHP-bijeenkomst op 4 december 2020.
Verschillende leden en secretarissen hebben de
online e-learningmodules (ECTR-training) van de
Dutch Clinical Research Foundation gevolgd.
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Bijlage 1

Samenstelling METC LDD
op 31 december 2020

l

Voorzitters
l
Prof. dr. O.M. Dekkers, voorzitter, internist
l
Prof. dr. M. de Vries, vicevoorzitter, kinderarts,
ethicus
l
Dr. E.B. Wilms, vicevoorzitter, ziekenhuisapotheker
en klinisch farmacoloog

Deskundigen medische hulpmiddelen
l
Dr. S.J.P.M. van Engelen, stafadviseur medische
technologie
l
Dr. ir. K.Y.E. Leung, klinisch fysicus
Ethici
Dr. M. Houtlosser
l
Dr. D.P. Touwen
l

Artsen
Dr. U.A. Badrising, neuroloog
l
Dr. M.M. van den Berg, kinderarts
l
Dr. A.E. Braat, chirurg
l
Dr. H.J. Gilhuis, neuroloog
l
Prof. dr. J.C. Jansen, KNO-arts, hoofd-halschirurg
l
Dr. M.R.M. Jongbloed, cardioloog
l
Dr. E. Kapiteijn, internist-oncoloog
l
Prof. dr. E. Lopriore, kinderarts-neonatoloog
l
Prof. dr. A.B. te Pas, kinderarts-neonatoloog
l
Dr. A.J. Peeters, reumatoloog
l
Dr. A.M. Ruissen, psychiater
l
Dr. M.E. Tushuizen, MDL-arts
l

Juristen
Mr. W.A.A.M. van den Bergh
l
Mr. L.F. Brakel
l
Dr. mr. M. Eijkholt
l
Mr. dr. R.E. van Hellemondt
l
Mr. M.F. van der Mersch
l
Mr. T. van der Windt
l

Klinisch farmacologen / ziekenhuisapothekers
Dr. J.J. Swen
l
Drs. F. de Velde
l
Dr. J. Zwaveling
l

Methodologen
Prof. dr. R.H.H. Groenwold
l
Prof. dr. H. Putter
l
Drs. E. van Werkhoven
l
Dr. E.W. van Zwet
l

Proefpersonenleden
l
K. Bus
l
A. Dijkzeul
l
Drs. P. van Houwelingen
l
C.C. Kliphuis
l
Drs. Y. In ’t Veld
Overige leden
Prof. dr. B.M. Elzinga, psycholoog/onderzoeker
l
Prof. dr. ir. M.J.P. van Osch, fysicus
l
Dr. S.M.C. van der Veek, pedagoog/onderzoeker
l
Dr. M. van Velzen, wetenschappelijk docent /
onderzoeker
l
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Bijlage 2

Samenstelling secretariaat METC LDD

l

Aansturing secretariaat
l
Dr. R.A. Middelburg					
l
Mr. drs. E. Elbers (interim manager)			

tot 1 april 2020
vanaf 27 juli 2020

Ambtelijk secretarissen
l
Mw. mr. D.J. Joosten
l
Mw. P.A. Visser
l
Mw. mr. M. van Loon
l
Mw. mr. M.H.H.A. Kirkels - Breukers		
l
Mw. mr. M.J. Lemmers		
l
Mw. drs. A.A. van den Berg - Huysmans		

tot 1 maart 2020
vanaf 1 april 2020
vanaf 1 mei 2020

Tijdelijke ondersteuning door
l
Mw. mr. S. Bonnet		
l
Mw. drs. E. Roep		

tot 15 mei 2020
vanaf 1 september 2020

Procedure coördinatoren
l
Mw. C.J.M. Bussmann
l
Mw. G. M.M. van der Kleijn-Steinebach
l
Mw. A.B. Martin- de Wit
l
Mw. P. Spek
Ondersteuning verwerking SAE- en SUSAR-melding
Mw. T. van Veen		
l
Mw. J. de Raaf		
l

vanaf 1 september 2020
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Bijlage 3

Overzicht in 2020 beoordeelde protocollen

l

Dossiernummer

Protocolnr

Protocoltitel

Verrichter / Instelling

NL64844.058.18

P18.103

“EDISON SAFE: Electrical Direct Stimulation of Nerves Safety & Feasibility”

LUMC

NL66693.058.18

P19.003

“Manipulating NMDA-dependent learning to alter nocebo effects: A pharmacological fMRI study on pain and itch”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL67828.058.18

P19.043

“Near-infrared fluorescence imaging with IndoCyanine Green for the intraoperative identification of Gastrointestinal stromal cell
tumours: a pilot study”

LUMC

NL66044.058.18

P19.064

“VHP1232: the SIDEROS-E study: A Phase III open-label extension study to assess the long-term safety and efficacy of ldebenone
in patients with Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) who completed the SIDEROS study”

Santhera Pharmaceuticals, Pratteln / LUMC

NL70510.058.19

P19.070

“Feasibility study of a non-contrast MRI-scan for breast cancer screening using velocity selective arterial spin labeling”

LUMC

NL67665.058.18

P19.071

“Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder in patients with a schizophrenia-spectrum disorder”

Parnassia Bavo Groep

NL69261.058.19

P19.075

“HERBERT II: external beam radiation therapy (EBRT) followed by high-dose rate endorectal brachytherapy (HDR-BT) in elderly
early rectal cancer patients not undergoing surgery: A randomized multicenter phase III study”

LUMC

NL70282.058.19

P19.083

“PROBEL: Prognostics in the treatment evaluation of the national system for veterans’ care”

Centrum ‘45 Oegstgeest

NL70844.058.19

P19.084

“Mapping guided stereotactic ablative radiotherapy. Hybrid treatment for uncontrollable ventricular tachycardia”

LUMC

NL71052.058.19

P19.086

“RECON study: Comparing pulse rate measurement in newborns using conventional and dry electrode ECG monitors”

LUMC

NL71097.058.19

P19.087

“Peer-CBT: De effectiviteit van het betrekken van leeftijdsgenoten tijdens exposure therapie (Peer-Promoted Exposure)”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL70839.058.19

P19.088

“Smartphone behavior and epilepsy management; Using day-to-day behavior on smartphones to improve epilepsy management”

SEIN

NL69310.058.19

P19.089

“MuSCAT: Multicenter study on coronary anomalies in the Netherlands”

LUMC

NL67850.058.19

P19.092

“REDUCE: Reduced dose-density of denosumab for maintenance therapy of unresectable giant cell tumor of bone: a multicenter
phase II study”

EORTC/LUMC

NL71319.058.19

P19.093

“MUCOSA: ‘Mucosal origin of serum autoantibodies in rheumatoid arthritis - Mucosale oorsprong van serum auto-antilichamen in
reumatoïde artritis”

LUMC

NL71510.058.19

P19.094

“SAFE: Suicidal ideation Assessment: Fluctuation monitoring with Ecological momentary assessment”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL71635.058.19

P19.095

“Fixation of custom 3D metal printed pelvic implants, a clinical RSA study”

LUMC

NL70822.058.19

P19.097

“STONE study: effectiveness of drainage of the kidney by percutaneous nephrostomy catheter placement versus retrograde double
J catheter placement in patients with symptoms of obstructive kidney disease (with either infection and/or pain and/or kidney
function deterioration) caused by urolithiasis”

Alrijne / Rijnland Zorggroep

NL70951.058.19

P19.098

“YF-INFECT: Gele koorts humaan infectiemodel met behulp van gele koorts vaccinatie”

LUMC
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NL70948.058.19

P19.099

“A multicenter phase 1, open-label study of DCC-3014 to assess the safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in
patients with advanced tumors”

Deciphera Pharmaceuticals, LLC

NL71576.058.19

P19.100

“SCARS: Neural Basis of Social Cognition in Chronic-Victims of Bullying”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL70103.058.19

P19.101

“An open-label, exploratory study assessing the feasibility of SGM-101, a fluorochrome-labeled anti-carcinoembryonic antigen
monoclonal antibody for the intraoperative detection of lung metastasis in colorectal cancer”

LUMC

NL71033.058.19

P19.102

“MiBAND PMCF Study: Transcatheter repair of mitral regurgitation with cardioband system post market study: A European
prospective, multicenter study to assess transcatheter mitral valve repair with Edwards cardioband system in patients with
symptomatic mitral regurgitation”

Edwards Lifesciences, LCC / LUMC

NL71533.058.19

P19.105

“Growth plate collection during routine epiphysiodesis: Exploring underlying mechanisms of paediatric growth disorders using
human ex vivo growth plates”

LUMC

NL72023.058.19

P19.106

“IMSTA: lmaging cognitive metacontrol states during meditation and creative thinking”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL72220.058.19

P19.108

“U-COUNT study: Umbilical Cord Oximetry for measUring heart rate in NeonaTes at birth: a feasibility study”

LUMC

NL72354.058.19

P19.109

“CONT-END WP1: Cross-cultural acceptability of interventions that may increase control at the end of life in patients with
dementia”

LUMC

NL71513.058.20

P19.110

“BATMAN: antibiotics against amyloid angiopathy”

LUMC

NL71501.058.19

P19.111

“Channel discrimination along all contacts of the cochlear implant electrode array”

LUMC

NL72215.058.19

P19.112

“TASTE-II: The effect of cognitive load on neural responses to sweet and sour tastes”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL68847.058.19

P19.115

“OROMM Study: The oral-microbiome and metabolome as potential novel biomarker for disease progression or treatment
response in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC); a pilot study”

LUMC

NL71914.058.19

P20.002

“INOX variability study: Mitochondrial oxygen measurement variability in critically ill patients: validation of the COMET
measurement system” (vervolg op P16.303)

LUMC

NL71803.058.19

P20.003

“Blink reflex changes after GON-injection in cluster headache. Clinical and pathophysiological implications”

LUMC

NL71756.058.20

P20.004

“ASPERA: Detecting the Antigen-SPEcific B-cell response to RAbies vaccination”

LUMC

NL72116.058.20

P20.005

“RESET-ASDH: Survival and quality of life after early surgical intervention versus wait-and-see in elderly patients with a traumatic
acute subdural hematoma (ASDH): a pragmatic randomized controlled trial with multicenter parallel group design”

LUMC

NL72163.058.19

P20.006

“Better Be on top (BEBOP). A multimodal prehabilitation and rehabilitation program for frail older colorectal cancer patients”

Reinier de Graaf

NL70984.058.20

P20.007

“COSTA studie (Clavicula cOnservative Sling miTellA). Klinische RCT naar comfort, pijn en herstel van functie bij de conservatieve
behandeling van claviculafracturen met een 2 punts-sling of mitella”

Reinier de Graaf

NL72311.058.20

P20.008

“Smartphone enabled device for remote ophthalmological evaluation”

NIIOS / Melles Hoornvlieskliniek

NL71572.058.19

P20.010

“Arterial stiffness in patients with Duchenne muscular dystrophy”

LUMC

NL72661.058.20

P20.015

“Establishing a Female-only Controlled Human Schistosoma mansoni Infection Model: a safety and dose finding study (CoHSI2)”

LUMC

NL72218.058.20

P20.016

“TRIP: Treatment Response in Non-Affective Psychosis”

GGZ Rivierduinen Leiden
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NL72344.058.20

P20.017

“RaPiT-study: Nonsimultaneous rapid pulse trains (RaPiT) with current steering for loudness lntegration as a basis for a new
loudness encoding strategy in cochlear implant subjects”

LUMC

NL72619.058.20

P20.018

“Improving directional hearing of cochlear implant users”

LUMC

NL72900.058.20

P20.019

“Haalbaarheidsonderzoek: Introductie van draagbare slaap- en activiteitmeter ‘’wearables’’ bij heupfractuurpatiënten (75+)
toegepast gedurende de ziekenhuisopname”

Reinier de Graaf

NL72551.058.20

P20.021

“CIAO@TBI: Complement Inhibition: Attacking the Overshooting Inflammation @fter Traumatic Brain Injury ( A phase II trial on
the safety and efficacy of C1 esterase inhibitor Cinryze for the acute management of severe traumatic brain injury)”

LUMC

NL72958.058.20

P20.022

“Ageing with cerebral palsy, a study into citizenship”

Hogeschool Rotterdam/ Basalt revalidatie

NL72657.058.20

P20.023

“RHEIA (Randomized researcH in womEn all comers wIth Aortic stenosis); A Prospective, Randomized, Controlled, Multi-Center
Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Transcatheter Aortic Valve Implantation in Female Patients who have Severe
Symptomatic Aortic Stenosis Requiring Aortic Valve Replacement”

SSS International Clinical Research GmbH

NL69957.098.19

P20.025

“The CONVALESCENT trial: Conventional vascular closure device vs Statseal hemostasis: Comparing the effects on hand sensibility
for radial hemostasis”

Haaglanden Medisch Centrum

NL72663.058.20

P20.026

“FC-NIPD Study: Fetal Cells from the maternal circulation for Noninvasive Prenatal Diagnosis Study, part I”

Mitsui Chemicals LUMC

NL73202.058.20

P20.027

“I CEA: Induction of cure in early arthritis; A single blind randomized clinical trial”

LUMC

NL73134.058.20

P20.028

“De korte en lange termijneffecten van achterwandplastiek: De rol van levatorhechtingen”

HagaZiekenhuis

NL73428.058.20

P20.029

“COVID: A Phase 3 Randomized Study to Evaluate the Safety and Antiviral Activity of Remdesivir (GS-5734™) in Participants with
Severe COVID-19 (GS-US-540-5773)”

Gilead Sciences Inc. / LUMC

NL73429.058.20

P20.030

“COVID: A Phase 3 Randomized Study to Evaluate the Safety and Antiviral Activity of Remdesivir (GS-5734™) in Participants with
Moderate COVID-19 Compared to Standard of Care Treatment (GS-US-540-5774)”

Gilead Sciences Inc./ LUMC

NL73361.058.20

P20.032

“Magnetic resonance analyses of cooling dynamics of brown adipose tissue in healthy adults”

LUMC

NL73555.058.20

P20.033

“COVINOSE: Prospective diagnosis of Covid-19 infection using exhaled breath analysis by electronic nose”

LUMC

NL73138.058.20

P20.034

“TAPE-study:Trauma-focused exposure therapy for posttraumatic stress disorder in patients with eating disorders”

Parnassia Groep

NL73290.058.20

P20.035

“Measuring the dynamic characteristics of skin tension of the human body”

LUMC

NL71939.058.19

P20.036

“ULDCT-TB: Evaluation of ultra low-dose CT for detection of latent tuberculosis”

LUMC

NL72889.058.20

P20.037

“The FEND study: normal fetal neurodevelopment”

LUMC

NL73432.058.20

P20.038

“The Box Heart Failure: using smart technology for early detection of decompensation in heart failure patients”

LUMC

NL71623.058.20

P20.039

“CytoSorb-HF Trial: Prevention of vasoplegia with the use of cytosorb”

LUMC

NL73650.058.20

P20.040

“COVID-19 serologie testing in hospital staff”

Reinier de Graaf

NL71040.058.20

P20.042

“Optical coherence tomography and widefield fundus photography for 3D radiation dose-response relationship in partial eye
irradiation (iOCT)”

LUMC

NL73338.058.20

P20.043

“EPIC study: Prospective seizure prediction in epileptic patients using VOC analysis by electronic nose (pilot)”

SEIN Heemstede
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NL73170.058.20

P20.044

“Assessment of Rectal Sensibility - A Physiological Experiment Examining Urge in Patients with Fecal Incontinence”

Groene Hart Ziekenhuis

NL73740.058.20

P20.046

“BEAT-COVID-1: Biomarker-based Early Anti-inflammatory Therapy for severe COVID-19”

LUMC

NL73778.058.20

P20.047

“COVID: The impact of self-quarantining on glycemic control, diabetes self-management and distress during the coronavirus
outbreak”

LUMC

NL73888.058.20

P20.050

“COVID-19 / SARS-CoV-2 feces-PCR-diagnostiek”

Reinier de Graaf

NL73762.058.20

P20.051

“VOCOVID study: An Open-Label Study Evaluating Anti-Viral Effects of Voclosporin in SARS-CoV-2 Positive Kidney Transplant
Recipients”

LUMC

NL73847.058.20

P20.052

“REMOTE 2: Comparison of different transfusion strategies for red blood cell transfusion dependent MDS patients – a cross-over
study with remote patient monitoring”

LUMC

NL73930.058.20

P20.053

“Covid-19: Prevalence of asymptomatic deep vein thrombosis in COVID-19 patients admitted to the ward, DVT-Covid-19”

LUMC

NL73433.058.20

P20.054

“Anatomical stability during proton beam therapy of uveal melanoma”

LUMC

NL73791.058.20

P20.057

“COVID: COV-PLAS: A randomized, double blinded clinical trial of convalescent plasma compared to standard plasma for treatment
of hospitalized non-ICU patients with COVID-19 infections”

LUMC

NL74030.058.20

P20.058

“SCIP: Severe COVID-19 In Pregnancy: pilot study. Linking disease severity to the maternal immune composition”

LUMC

NL73535.058.20

P20.059

“A Randomized, Open label, Non-inferiority trial on the efficacy of Lacosamide versus Duloxetine in Patients with Chemotherapyinduced Polyneuropathy – A strategy trial”

LUMC

NL73193.058.20

P20.060

“The impact of norepinephrine on the dynamic aspect of brain activity”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL73480.058.20

P20.062

“Open Up: Optimizing Exposure Therapy for Posttraumatic Stress Disorder”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL74125.058.20

P20.063

“The function of CX3CR1 receptors on circulating patrolling monocytes and other leukocytes determine the severity of
emphysema in patients with ZZ genotype alpha-1-antitrypsin deficiency AIR2020”

LUMC

NL71865.058.20

P20.064

“CONT-END WP2: Approaches to advance care planning for persons with dementia and their family caregivers: a clusterrandomized controlled trial. Attempts to CONTrol the END of life in people with dementia - Work Package 2”

LUMC

NL74102.058.20

P20.065

“Immunity screening COVID-19: Mucosal and circulating immunity against sars-cov-2 among healthcare professionals working
with covid-19 patients”

LUMC

NL74140.058.20

P20.066

“VISION: Volatile organic compounds in exhaled breath for the detection of interstitial lung disease”

LUMC

NL74320.058.20

P20.067

“FACILE STUDY: Fast Clozapine blood level test”

GGZ Rivierduinen Leiden

NL74062.058.20

P20.068

“Covid-19 - SARS-RESPONSE control study: Dissection of the cellular & serological immune response in SARSCoV2 infected
individuals without need for hospitalization”

LUMC

NL74239.058.20

P20.069

“A proof of concept randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled dose-finding and safety study of STR-324 in postoperative pain”

Stragen France / LUMC

NL73109.058.20

P20.070

“The PRIOR study: Prediction of Radiation-Induced lung injury through patient-specific lung epithelial Organoids”

LUMC

NL74161.058.20

P20.071

“WHAT! – Hormone measurements. The role of sex hormones in the provocation of migraine attacks in female migraine patients”

LUMC
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NL74114.058.20

P20.072

“Moving forward together: Effectively intervening in traumatized parents and children after structural domestic violence”

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

NL74425.058.20

P20.073

“Effectiveness of EMDR for adolescents with Major Depressive Disorder”

GGZ kinderen en jeugd Rivierduinen

NL74154.058.20

P20.074

“Effect of sodium oxybate on energy metabolism in narcolepsy”

LUMC

NL73964.058.20

P20.075

“CHDR2007: A two-part (observational and intervention) study to explore disease characteristics of vulvar (pre)malignancies
compared to healthy volunteers”

CHDR

NL74814.058.20

P20.077

“CHDR2029: In vitro characterization of the immune response of recovered COVID-19 patients and healthy controls to SARSCoV-2”

ISA Pharmaceuticals BV / CHDR

NL74682.058.20

P20.078

“Patient satisfaction with a new smart and cost-effective Insulin Patch Pump System in type 1 diabetes patients using CSII and
CGM or Flash glucose monitoring system”

Van Heek Medical / Haaglanden Medisch Centrum

NL68020.058.20

P20.079

“The PAPS study: PAmidronate for Pain in Sternocostoclavicular Hyperostosis, a double-blind randomized placebo-controlled trial”

LUMC

NL74710.058.20

P20.084

“CPM inter-site variability study (CIVS)”

LUMC

NL74903.058.20

P20.085

“Mollusca studie: Hoe effectief is lokale behandeling van mollusca contagiosa ten opzichte van een expectatief beleid?”

LUMC

NL74375.058.20

P20.086

“Comparison of bedside methods to estimate CVP”

LUMC

NL75027.058.20

P20.089

“LEMON Study: The Long-term Effects of selective fetal growth restriction in MOnochorionic twins”

LUMC

NL74714.058.20

P20.091

“BINGE: Binging on processed foods; do processed foods trick our brain into overeating?”

LUMC

NL74697.058.20

P20.094

“FUVES: Vestibular function in the follow-up of patients with Vestibular Schwannoma”

LUMC

NL68020.058.20

P20.097

“Screening of the immune repertoire of healthy volunteers for broadly reactive fusion-inhibiting antibodies directed against
coronavirus S protein, including SARS-CoV-2”

Leyden Laboratories B.V. / CHDR

NL75673.058.20

P20.104

“MRI in EARC. The effectivity of a short non-invasive fluidsensitive MRI protocol to detect arthritis of hand joints: a comparative
study”

LUMC

NL75741.058.20

P20.110

“COVID rapid testing: Validation and implementation of rapid testing for SARS-CoV-2 in the primary care setting”

Hadoks Holding B.V. (Haaglandse dokters)

NL71261.058.19

Z19.036

“SPARTA: Study on prognosis of acutely ruptured intracranial aneurysms”

HMC Haaglanden Medisch Centrum

NL70665.058.19

Z19.061

“Registry of Deep Brain Stimulation with the VERCISE™ System for treatment of Dystonia: Vercise DBS Dystonia Registry”

Boston Scientific International BV - Neuromodulation

NL71892.058.19

Z19.067

“BVM measurement: The evaluation of the influence of the use of total blood volume measurement during dialysis on the
incidence of intradialytic hypotension associated events”

HagaZiekenhuis

NL71534.058.19

Z19.068

“Efficacy and safety of hydralazine in combination with valproate to treat hypocretin deficiency in recent onset narcolepsy: a pilot
study”

SEIN Heemstede

NL70432.058.19

Z19.075

“Study of Thumb Base Joint Motion with 4D CT”

Reinier de Graaf

NL71516.058.19

Z19.076

“Antigen specific T cells in advanced human atherosclerosis”

Haaglanden Medisch Centrum

NL71922.058.19

Z19.078

“PFAF study: Prediction of Flucloxacillin Absorption and %time/MIC using the Flucloxacillin absorption test”

HMC Haaglanden Medisch Centrum
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Bijlage 4

Gebruikte afkortingen
AVG		
Awb		
CCMO		
COVID-19
CTR		
DB 		
DCRF 		
FSW		
GRP 		
IB		
IMPD		
MDR 		
METC		
NVMETC
PAL		
SAE		
SPC 		
SUSAR		
VHP		
WMO		
WOB		

l

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene wet bestuursrecht
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Coronavirus Disease 2019
(European) Clinical Trial Regulation
Dagelijks Bestuur
Dutch Clinical Research Foundation
Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
Good Research Practice
Investigator’s Brochure
Investigational Medicinal Product Dossier
Medical Device Regulation
Medisch Ethische ToetsingsCommissie
Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies
Protocol Administration Life
Serious Adverse Events
Summary of Product Characteristics
Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction
Voluntary Harmonisation Procedure
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wet openbaarheid van bestuur
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Bijlage 5

Colofon

l

Datum: april 2021
Tekst, data en redactie jaarverslag 2020: secretariaat
METC LDD
Contactgegevens:
METC Leiden Den Haag Delft
Postzone P5-P, kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
e-mail: metc-ldd@lumc.nl
website: https://www.lumc.nl/org/metc/
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