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Voorwoord  

Het jaar 2020 was door de pandemie een bijzonder jaar. Op enkele fysieke bijeenkomsten in de 
eerste maanden na zijn alle vergaderingen via videoconferencing verlopen. Hoewel de fysieke 
bijeenkomsten zeer werden gemist, heeft dit na een periode van gewenning goed gewerkt. Het feit dat 
een jaar eerder op het bureau al een videoconferencing-systeem was geïnstalleerd heeft hierbij  
geholpen. De inzet van leden en bureau is ondanks alles onveranderd groot gebleven en de indruk is  
dat de kwaliteit van de beoordeling er niet onder geleden heeft. Op basis van deze ervaring zal in de 
toekomst meer structureel van deze vergadermogelijkheid gebruik worden gemaakt. Dat geldt voor 
volledige vergaderingen, deelname door leden die anders verhinderd zouden zijn, consultatie van 
deskundigen en overleg met indieners van onderzoek.  
 
In het verslagjaar is de heer Dr. A.J.J. Maas tot de Commissie toegetreden als erkend Deskundige 
Medische Hulpmiddelen. Op het Bureau is mevrouw H.W.M. van Heertum, onze zeer ervaren 
Ambtelijk Secretaris, voor een periode met sabbatical gegaan. Haar afwezigheid is op 
bewonderenswaardige wijze opgevangen door mevrouw E.M. van Heertum voor wie de al bestaande 
aanstelling is uitgebreid. Verder is het Bureau versterkt met de komst van mevrouw R. Westerburgen 
in de nieuwe functie van Office manager.  
 
Samen met het Bureau en het Bestuur was de commissie in afwachting van de verdere 
ontwikkelingen in verband met de aankomende nieuwe Europese Verordeningen op het terrein van 
het onderzoek van geneesmiddelen en van Medische Hulpmiddelen. Er zijn voorbereidingen getroffen 
om, wanneer hier helderheid over is ontstaan, de organisatie en financiering van METC Brabant aan 
te passen aan de eisen van de nieuwe situatie en toekomstbestendig te maken. We streven naar 
manieren van werken waarbij commissieleden worden ontlast, zodat zij zich zoveel mogelijk tot hun 
kerntaak -het geven van een oordeel- kunnen beperken.  
 
Onze METC slaagt erin te werken met relatief geringe doorlooptijden door korte lijnen tussen 
Commissie en Bureau en tussen Bureau en indieners. Dat wordt door indieners van onderzoek zeer 
op prijs gesteld en is iets om in de toekomst te blijven koesteren. Voor bewaken en bevorderen van de 
kwaliteit van het proces en van de interne communicatie is daarom door Commissie en Bureau een 
Werkgroep Kwaliteitsbevordering ingesteld. Deze werkgroep zal in het komende jaar activiteiten op 
het gebied van procesoptimalisering en -evaluatie, deskundigheidsbevordering en communicatie gaan 
coördineren.   
 
Een perspectief zou kunnen zijn het creëren van een grotere regionaal dekkende METC in het 
Brabantse. Dat is en blijft een ambitie van de Stichting en de Commissie METC Brabant.  
De hierboven aangeduide ontwikkelingen zouden hierin katalyserend kunnen werken.  
 
 

Prof. Dr. E.G. Schouten 

Voorzitter METC Brabant 
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Bevoegd gezag METC 

De Commissie METC Brabant is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), erkend door de CCMO in 
1999, (gepubliceerd in de staatscourant 1999, nr. 222).  

De Commissie METC Brabant opereert zelfstandig en onafhankelijk. De Commissie METC Brabant 

heeft ten doel het toetsen van medisch wetenschappelijk onderzoek. 

De Commissie is ondergebracht in de stichting METC Brabant. Het bestuur van de Stichting METC 

Brabant wordt gevormd door afgevaardigden van organisaties waar samenwerkingsovereenkomsten 

mee zijn afgesloten en een onafhankelijk voorzitter. De Stichting faciliteert de bovengenoemde 

Commissie METC Brabant.  

Samenstelling bestuur per 31-12-2020 

drs. W.J.M. Corsten, onafhankelijk voorzitter stichtingsbestuur METC Brabant  

mw. mr. I.A.E. te Boome, vanuit het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, secretaris/penningmeester 

(per 09-09-2020) 

dhr. dr. A.J.P.M. van der Avort, vanuit de Universiteit van Tilburg, lid (tot en met 31-12-2020) 

mw. dr. J.M.H. Timmers, vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, lid  

 

Het bestuur is in 2020 vier maal bijeen geweest. 

Samenwerking 

METC Brabant blijft streven naar verbreding door samenwerk ing met andere METC’s. Ook in 2020 is 

met een verschillende partijen over mogelijke samenwerking gesproken. Dit heeft nog niet tot verdere 

concrete stappen geleid.    
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Samenstelling commissie en vaste adviseurs 

Nieuwe leden  

Per 26 mei 2020 is de heer Maas, overig lid sinds eind 2019 (30 december), als WMO deskundige op 

het gebied van medische hulpmiddelen erkend door de CCMO. Het betreft een nieuwe discipline 

waarvoor de voorwaarden en eisen door de CCMO in 2019/2020 zijn opgesteld 

 

Nieuwe leden krijgen bij of voorafgaand aan toetreding een geactualiseerd informatiepakket met 

informatie over de samenstelling en werkwijze van de METC, een gedifferentieerd vergaderschema, 

algemene informatie over de beoordelingsprocedure, praktische informatie over aan te maken 

accounts en handleidingen van te gebruiken systemen. Soms is begeleiding door voorzitter en/of 

secretaris aan de orde. 

 

Samenstelling METC Brabant per 31-12-2020 

Naam WMO-discipline Beroep 

Bergh, mw. mr. WAAM van den Jurist Jurist 

Brouwer, dhr. drs. PJM de Overig Arts radiotherapie 

Buijsen, dhr. prof. mr. dr. MAJM Ethicus Hoogleraar Gezondheidsrecht 

Derijks-Engwegen, mw. dr. JYMN ziekenhuisapotheker/ 

klinisch farmacoloog 

Ziekenhuisapotheker 

 

Derijks, dhr. dr. LJJ ziekenhuisapotheker/ 

klinisch farmacoloog 

Ziekenhuisapotheker 

Goeij, mw.mr. P.E. de  Jurist Jurist 

Groeneweg, dhr. dr. M.  Arts Kinderarts 

Hamers, dhr. CW Proefpersonenlid Docent levensbeschouwing en 

maatschappijleer 

Hilhorst, dhr. dr. Ir. MT Ethicus Docent medische ethiek 

Hulst, dhr. mr. EH Jurist Docent gezondheidsrecht 

Jong, dhr. dr. JPh. De Ethicus Ethicus 

Kuy, dhr. prof. dr. PHM. van der Klinisch 

farmacoloog/ 

Ziekenhuisapotheker 

Ziekenhuisapotheker, Hoogleraar 

Klinische Farmacie 

Maas, dhr. dr. AJJ Deskundige 

medische 

hulpmiddelen  

Klinisch fysicus 
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Naam WMO-discipline Beroep 

Mangelmans, dhr. mr. RPMG Proefpersonenlid Juridisch adviseur 

Palen, dhr. prof. dr. JAM Methodoloog Hoogleraar 

gezondheidsonderzoek 

Roks, dhr. dr. CMAA Arts (vice-voorzitter) Neuroloog 

Schouten, dhr. prof. dr. EG Methodoloog 

(voorzitter) 

Emeritus hoogleraar 

Epidemiologie en Preventie 

Sloot, mw. LMA van der Proefpersonenlid Bestuurslid Nationaal Fonds 

Ouderenzorg 

Verhoeven dhr. dr. BAN Arts Vaatchirurg 

Vries, mw. prof. dr. E. de Arts Kinderarts, Hoogleraar 

Witteman, dhr. prof. dr. BJM Arts MDL-arts, Hoogleraar voeding en 

darmgezondheid 

 

Samenstelling Bureau 

Het Bureau bestaat uit de volgende medewerkers: 

 

dr. E. Boelsma, ambtelijk secretaris  

H.W.M. van Heertum, ambtelijk secretaris  

E.M. van Heertum LLB, ambtelijk secretaris   

M.J.M. Ketelaars, secretaresse  

R. Westerburgen BA, office manager  

 

Het Bureau is gevestigd in gebouw de Hasseltveste, 2e verdieping  

Dr. Deelenlaan 9 

5042 AD Tilburg 

 

Telefoonnummer 013-2218006  

Email: info@metcbrabant.nl 
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Werkwijze commissie  

Vergaderingen  

In 2020 is de commissie 13 keer in een plenaire vergadering bijeengekomen en is 12 keer een 

voorbereidingsvergadering geweest. Vanaf maart 2020 is er wegens de coronacrisis alleen digitaal 

vergaderd via teleconferentie.  

Bij de plenaire vergaderingen zijn alle vereiste disciplines aanwezig. Als dit niet mogelijk is door 

bijvoorbeeld overmacht, dan levert het betreffende lid zo mogelijk schriftelijk commentaar en neemt 

online deel tijdens de vergadering. In 2020 is een enkele keer een discipline niet aanwezig geweest, 

maar is er wel schriftelijk commentaar gegeven of is digitaal deelgenomen aan de vergadering. Enkele 

plenaire vergaderingen zijn bijgewoond door klinisch farmacologen in opleiding in het kader van hun 

opleiding. 

Bij de voorbereidingsvergaderingen is de voorzitter (en bij diens afwezigheid de vicevoorzitter), een lid 

van de commissie en minstens één ambtelijk secretaris aanwezig. In deze vergaderingen worden de 

plenaire vergaderingen voorbereid en worden zaken afgehandeld waartoe mandaat is verkregen.  
Deze vergaderingen volgen dezelfde voorbereiding en afhandeling als de plenaire vergaderingen. 

Nieuw ingediende onderzoeksprotocollen worden besproken met medeneming van de schriftelijke 

commentaren van de niet aanwezige leden. Bespreking van nieuw voorgelegde 

onderzoeksvoorstellen vindt tevens altijd nog plaats in de volgende plenaire vergadering. Afhandeling 

van reacties op vragen kan zowel in de plenaire als in de voorbereidingsvergadering plaatsvinden. 

Alle leden ontvangen ook deze documenten. 

Vaste onderwerpen die tijdens alle vergaderingen aan de orde komen: 

- Conflicts of interest 

- Mededelingen  

- Relevante informatie van CCMO, NVMETC en VWS e.d. 

- Ingekomen en verzonden stukken 

- Notulen (inclusief besluiten) vorige vergadering 

- Verzoeken tot beoordeling van WMO-plichtige studies en van amendementen op eerder  

beoordeelde studies, reacties van indieners op door de commissie gestelde vragen, verzoeken tot 

beoordeling van de WMO-plichtigheid van onderzoeksvoorstellen (eventueel met daaraan 

gekoppeld de vraag om advies over de inhoud van een voorstel) 

- Rondvraag 

 
Werkwijze  

Voorafgaand aan de vergaderingen (zowel plenaire- als voorbereidingsvergadering) worden alle 

stukken één week vóór de vergadering door het Bureau online ter inzage geplaatst. Alle leden hebben 

toegang en kunnen zo de stukken inzien en beoordelen.  De leden die bij de beoordeling van een 

dossier betrokken zijn, geven een schriftelijk oordeel voor hun eigen discipline en geven uiterlijk op de 

ochtend vóór de vergadering schriftelijk hun commentaar en vragen door via een discipline-

georiënteerd beoordelingsformulier. Het bureau bundelt alle commentaren in een 

beoordelingsoverzicht. Dit beoordelingsoverzicht wordt tijdens de vergadering besproken. Elk lid licht 

daarbij zijn/haar eigen commentaar toe. De discussie die in de vergadering plaatsvindt en op basis 
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daarvan genomen besluiten, worden vastgelegd in de notulen. Als er sprake is van 

belangenverstrengeling, wordt dat voorafgaand aan de vergadering gemeld. Het betreffende lid 

beoordeelt de studie niet en verlaat de vergadering tijdens de discussie over de studie.   

Wanneer studies specifieke expertise/deskundigheid vereisen die niet in de commissie aanwezig is, 

worden buiten de commissie externe deskundigen gevraagd het studieprotocol mede te beoordelen. 

Zij tekenen daarvoor een geheimhoudingsverklaring. In 2020 is 6 keer een extern deskundige 

benaderd. 

Tijdens vergaderingen wordt bij bepaalde onderwerpen uitgebreider stilgestaan om te komen tot een 

gedeeld standpunt van de commissie.  

De huidige werkwijze is effectief en de leden zijn positief over deze manier van werken.   

Financiën  

De leden van de commissie ontvangen vacatiegeld bestaande uit presentiegeld en daarnaast 

vergoedingen gerelateerd aan het aantal en type beoordelingen. Er is dus sprake van een 

gedifferentieerd vacatiegeldsysteem. In veel gevallen dekken deze vergoedingen maar een deel van 

de werkelijk gepleegde activiteiten. Externe deskundigen krijgen voor het mede beoordelen een 

vergoeding.  

De aan de Stichting METC Brabant verbonden instellingen betalen aan het begin van het jaar een 

bescheiden vaste bijdrage. Voor zover het geen gesponsord of gesubsidieerd onderzoek betreft wordt 

het onderzoek van deze instellingen kosteloos beoordeeld. Eveneens wordt onderzoek van derden 

tegen betaling beoordeeld. Mochten inkomsten van derden niet voldoende zijn om de kosten te 
dekken, dan passen de instellingen naar rato bij aan het einde van het jaar.  

COVID-19 en Fast Track procedure  

Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn alle commissievergaderingen online via Webex meetings 

gehouden. Alle leden, inclusief bureaumedewerkers, hebben zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Op 

werkdagen was minstens een persoon op locatie aanwezig o.a. voor telefonische bereikbaarheid en 

het starten van de Webex meetings. De werkwijze is tijdens deze periode verder ongewijzigd 

gebleven. METC Brabant werkt met spoedprocedures voor COVID-onderzoek waarvoor versnelde 

beoordeling nodig is, de zogenaamde Fast Track procedure. 

Er zijn 2 Fast Track aanvragen geweest. Fast Track studies zijn tijdens (extra) reguliere vergaderingen 

besproken. Bij aanmelding van een studie voor de versnelde beoordeling wordt bekeken of deze in de 

eerstkomende plenaire vergadering mee kan of dat tussendoor een vergadering gepland moet 

worden. De bespreking volgt voorts de normale werkwijze. Binnen een of twee dagen volgen de 

vragen of opmerkingen. Zodra de reactie met aangepaste documenten binnen is wordt deze aan de 

commissie of een deel van de commissie (afhankelijk van de afspraak in de vergadering) voorgelegd 

en wordt een besluit genomen.  
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De toetsing van WMO-onderzoek 

Primaire beoordelingen en amendementen 

In 2020 zijn 60 dossiers ingediend voor primaire toetsing. Op 31-12-2020 zijn er 50 primaire oordelen 

afgegeven door METC Brabant. Het ging om 49 positieve besluiten en één negatief besluit. Daarnaast 

zijn er twee studies beoordeeld in het kader van de VHP. De beoordeling van de overige 8 dossiers 
was op 31-12-2020 nog niet afgerond. Er zijn 191 nadere besluiten afgegeven door METC Brabant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste overweging van de commissie die heeft geleid tot het negatieve besluit was dat er in 

de betreffende studie patiënten geïncludeerd zouden worden voor wie het geneesmiddel een 

geregistreerde behandeling is. De commissie oordeelde dat het niet acceptabel is om deze groep 

patiënten bloot te stellen aan de kans gedurende een lange periode te worden behandeld met 

placebo.   

Soort studie  Aantal  Percentage  

- Monocenteronderzoek 29 58% 

- Multicenteronderzoek  21 42% 

Type onderzoek:   

- Geneesmiddelenonderzoek  21 

- fase II: 6 

- fase III: 13 

- fase IV: 1 
- overig: 1 

42% 

- Overig interventie onderzoek  17 34% 

- Observationeel onderzoek  12 24% 

Onderzoek met medisch 

hulpmiddel  

6  

 
 

2020 Aantal studies  

Ingediend  60 

Afgehandeld  52 

- Positief  49 

- Negatief  1 

- In het kader van de VHP 2 

Lopende beoordeling  8 
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SAE’s, SUSAR’s 

 

METC Brabant beoordeelt gemiddeld 5000 SUSAR meldingen per jaar. Daarnaast ontvangt de METC 

SAE meldingen, maar deze worden meestal als SUSAR gemeld door de sponsor. Er is tweemaal 

navraag gedaan door de METC Brabant naar aanleiding van een SUSAR en SAE melding. De eerste 

navraag betrof een studie die was stilgelegd als gevolg van vragen van de US FDA naar aanleiding 

van ernstige bijwerkingen. Na ontvangst van een SUSAR melding waarin werd vermeld dat de huidige 

kennis van het risk-benefit profiel de voorzetting van dit onderzoek ondersteunde, is navraag gedaan 

naar de status van deze studie. Daarnaast is er naar aanleiding van een SAE melding nagegaan hoe 

de gebeurtenis zich verhoudt tot eindpunten en de controlegroep. Na beantwoording van de indiener 

zijn deze en de overige veiligheidsmeldingen voor kennisgeving aangenomen.  

 
Opschortingen en voortijdige beëindigingen 

Er zijn 20 meldingen gedaan van het beëindigen van studies. Vijf daarvan gingen om een voortijdige 

beëindiging. In twee gevallen was de reden een te lage inclusie of het niet mogelijk zijn van inclusie 

door COVID-19. In twee andere gevallen is er door de CHMP van de EMA of de US FDA een negatief 

advies uitgebracht over het geneesmiddel in de bestudeerde indicatie. Dit was voor één studie de 

trigger om de studie te beëindigen. De indiener van de andere studie bleef achter de bestudeerde 

indicatie staan maar meldde dat zonder de mogelijkheid tot uitvoering in de VS het studieprogramma 

niet uitvoerbaar is en heeft daarom besloten de studie te stoppen. De laatste voortijdige beëindiging 

betrof een studie die tijdelijk was stopgezet door analyse van studiedata van een andere studie met 

hetzelfde geneesmiddel en de beslissing van de US FDA. Er is vervolgens door de indiener besloten 

de studie helemaal te stoppen en de data eerst beter te analyseren zodat er meer informatie bekend 

zal worden over de effectiviteit en veiligheid van het middel.  

De METC Brabant heeft waar nodig vragen gesteld aan de indiener met het verzoek om 

verduidelijking of meer informatie, en wanneer nodig contact gelegd met de CCMO over de 

beëindiging van de betreffende studie.  

Voortgangsrapportages en eindrapportages 

Er zijn in 2020 ruim 60 voortgangsrapportages en 20 eindrapportages ontvangen. Deze rapportages 

zijn na ontvangst geagendeerd voor de vergadering en door twee vaste commissieleden bekeken. Er 

zijn meermaals vragen of opmerkingen aan de indiener teruggekoppeld naar aanleiding van 

onduidelijkheden of incompleetheid in de voortgangs- en eindrapportages of wanneer de veiligheid 

van proefpersonen mogelijk in het geding was. Na beantwoording door de indieners zijn de 
rapportages voor kennisgeving aangenomen.  

Beoordelingstermijnen 

In 2020 was de beoordelingstermijn van METC Brabant voor primaire beoordelingen 41,2 dagen. Voor 

onderzoek met geneesmiddelen was dit 43,0 dagen en voor overige onderzoeken was dit 39,8 dagen.  

Amendementen werden gemiddeld in 19,8 dagen beoordeeld. Waarbij amendementen op onderzoek 

met geneesmiddelen in 19,8 dagen en amendementen op overig onderzoek in 19,9 dagen werden 
beoordeeld.  
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Lokale uitvoerbaarheid 

Als niet aan een instelling gebonden METC speelt METC Brabant geen rol bij de toets van de lokale 

uitvoerbaarheid in specifieke onderzoeksinstellingen. De procedure inzake de beoordeling van de 

VGO blijft zo goed als gelijk aan huidige procedure inzake de beoordeling van de 

onderzoeksverklaring in het kader van de WMO. METC Brabant heeft de procesbeschrijving van 

lokale haalbaarheid en de nieuwe formulieren in haar plenaire vergadering besproken.  

 

Administratief beroep 

Er is geen administratief beroep tegen besluiten van METC Brabant ingediend in 2020.  

 

Implementatie nieuwe wetgeving 

Medical Device Regulation 

De MDR zou eigenlijk op 26 mei 2020 in werking treden, door de situatie rondom COVID-19 is de 

inwerkingtreding echter met een jaar uitgesteld naar 26 mei 2021. Eind 2019 is de heer Maas, klinisch 

fysicus lid geworden van METC Brabant en op 26 mei 2020 is hij benoemd tot WMO deskundige op 

het gebied van medische hulpmiddelen. De klinisch fysicus heeft namens METC Brabant feedback 

gegeven op de MDR leidraad die uiteindelijk in oktober 2020 door de CCMO is gepubliceerd. METC 

Brabant zal dossiers voor medische hulpmiddelen in de categorieën 1a, 2 en 3 gaan beoordelen en 
heeft de ambitie om in de toekomst ook hulpmiddelen in de categorie 1b te gaan beoordelen.    

Voluntary Harmonisation Procedure - European Clinical Trial Regulation  

METC Brabant is één van de 12 erkende METC’s die geneesmiddelenonderzoek gaat beoordelen 

onder het nieuwe wettelijke regime, de European Clinical Trial Regulation. Vooruitlopend daarop wordt 

sinds 2017 op vrijwillige basis gewerkt onder de VHP, zodat ervaring kan worden opgedaan met 

beoordeling op Europese schaal. Ook in 2020 heeft METC Brabant weer actief deelgenomen aan de 

VHP om haar leden en het bureau verder voor te bereiden op de nieuwe procedures die gaan gelden 

onder de CTR.  

Veiligheidsbeoordelingen onder de CTR 

METC Brabant heeft deelgenomen aan de enquête betreffende de inventarisatie van de werkwijze 

van toetsingscommissies bij de beoordeling van SAE’s, SUSAR’s en jaarlijkse veiligheidsrapportages. 

De uitkomsten van deze inventarisatie zijn besproken in de VHP evaluatiebijeenkomst op 4 december 

2020. METC Brabant heeft aangegeven mee te willen denken over hoe de beoordeling van 
veiligheidsinformatie onder de CTR moet gaan plaatsvinden.  

Tarieven  

Tarieven zijn tot op heden door de METC’s zelf vastgesteld en in rekening gebracht. In 2020 heeft de 

CCMO een voorstel uitgewerkt inzake de tarieven voor geneesmiddelenonderzoek en medisch 
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hulpmiddelen onderzoek in het kader van de CTR per 01-01-2022. METC Brabant heeft de 

verschillende versies van commentaar voorzien. De hoogte van diverse tarieven wordt in de nieuwe 

situatie door de VWS bepaald en ook de inning van de facturen wordt door VWS overgenomen.  

Hiermee heeft de METC de financiën niet meer volledig in eigen hand.  

AVG 

Het bureau van METC Brabant is ook in 2020 weer actief geweest in het compliant maken van de 
organisatie met de AVG.  

Met het oog op de aanstaande Brexit is stilgestaan bij de gevolgen voor doorgifte persoonsgegevens 

bij medisch wetenschappelijk onderzoek. Landelijk volgen hiervoor afspraken.  

 

Overige werkzaamheden 

Niet-WMO onderzoek 

De commissie METC Brabant beoordeelt regelmatig voorgelegd onderzoek ter beantwoording van de 

vraag of het onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt of niet en op verzoek kan het onderzoek 

inhoudelijk worden beoordeeld.   

 

Klachten, Wob-verzoeken en dwangsommen 

In het afgelopen jaar heeft METC Brabant geen (officiële) klachten en Wob-verzoeken ontvangen. 

Tevens zijn aan METC Brabant geen dwangsommen opgelegd.  

 

Scholing 

Door de omstandigheden rondom COVID-19 hebben in 2020 een groot aantal scholingsdagen en 

informatiebijeenkomsten geen doorgang gevonden zoals bijvoorbeeld de scholingsdag van de 

NVMETC op 10 april 2020. Wel hebben medewerkers van het bureau deelgenomen aan de workshop 

‘zeggenschapsprocedures voor nader gebruik lichaamsmateriaal en data voor wetenschappelijk 

onderzoek’ georganiseerd door de Elsi servicedesk.  

 

Kwaliteitsverbetering  

Het voorzittersoverleg van de CCMO van 11 november 2020 is bijgewoond door de heer Schouten, 

voorzitter. Het eerder geplande overleg van 15 april 2020 is vervallen in verband met COVID-19. 

Het secretarissenoverleg van de CCMO van 9 juni 2020 is via een zoommeeting door 

bureaumedewerkers van METC Brabant bijgewoond. Onderwerp was de eerste introductie van 
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Romero, het in ontwikkeling zijnde landelijke systeem dat op termijn Toetsing Online zal gaan 
vervangen. 

Naar aanleiding van de ontvangen conceptnotitie kwaliteitsbevordering van de NVMETC, heeft METC 

Brabant stil gestaan bij het vormgeven van de zelfevaluatie. Tot dat moment werden (twee-) jaarlijkse 

congressen van METC Brabant hiervoor benut. Uiteindelijk is besloten om hiervoor een werkgroep op 

te zetten die gerealiseerd zal worden in 2021. De werkgroep zal zich met een aantal zaken bezig gaan 

houden waaronder de organisatie en vormgeving van de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst en met 
kwaliteitsbevordering in bredere zin. 

 

CCMO-toezicht 

De CCMO houdt doorlopend toezicht op alle METC’s. METC Brabant heeft in 2020 geen deel 
uitgemaakt van specifieke toezichtsacties van de CCMO.   



 
                       MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE BRABANT 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

METC Brabant: Medisch Ethische ToetsingsCommissie Brabant 

Bezoekadres: dr. Deelenlaan 9, 5042 AD Tilburg   I   Postadres: Postbus 90151, 5000 LC Tilburg 

Telefoon: 013 5398006  |  E-mail: info@metcbrabant.nl 

Bankrelatie: ABN AMRO Tilburg NL78ABNA 0560682824 |  KvK nummer: 18057718 

 

13 

Bijlage 1: Overzicht beoordeelde protocollen 

NL-nummer Lok. reg nr Titel onderzoek 

NL72193.028.19 P2001 Mind the Gap 

NL72252.028.19 P2002 TAK-788 

NL72371.028.19 P2003 Cabopoint 

NL72633.028.20 P2004 TP0006 

NL72083.028.20 P2005 TP0003 

NL72723.028.20 P2006 Lopen met een prothese 

NL72710.028.20 P2007 Hypoxie en hittebelasting 

NL72967.028.20 P2008 ERCP AB 

NL72926.028.20 P2009 RAP-2 

NL72293.028.20 P2010 NSCLC patiënten met KRAS p.G12C 

NL72954.028.20 P2011 EVM 

NL73132.028.20 P2012 Honing spoeling 

NL73256.028.20 P2013 PAC-studie 

NL73344.028.20 P2014 Lokal steroid for triggerfingers 

NL72983.028.20 P2015 SIAP study 

NL73458.028.20 P2016 Bambi Belt 

NL73713.028.20 P2017 SARS-CoV-2 infectie 

NL72760.028.20 P2018 I6T-MC-AMAX 

NL73795.028.20 P2019 HODCL 01   

NL73784.028.20 P2020 Effect van jodium COVID-19 

NL70032.028.20 P2021 M15-570 

NL73442.028.20 P2022 TRANSIT study 
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NL73308.028.20 P2023 Zelfmanagement van acute en dagelijkse stress 

NL73858.028.20 P2024 Oppervlaktescanning bij hoofd-halskanker 

NL73525.028.20 P2025 OFO-Online 

NL73980.028.20 P2026 Effect van CGT-I 

VHP1702 V-P2027  M20-186  

NL74174.028.20 P2028 KvL bij CIPN 

NL74008.028.20 P2029 Dolfijn studie 

VHP 1722 V-P2030  GS-US-431-4566  

NL74585.028.20 P2031 Traumaklachten en bevalingsangst tijdens de zwangerschap 

NL74801.028.20 P2032 Q-detect 2.0 

NL72640.028.20 P2033 Evaluatie FISH test 

NL74754.028.20 P2034 MTSS - ESWT 

NL74572.028.20 P2035 EDP 938-102 

NL74477.028.20 P2036 PIVOT-12 

NL74544.028.20 P2037 MK6482-013 

NL74638.028.20 P2038 SOLAR 

NL74306.028.20 P2039 AS0014 246744 

NL74175.028.20 P2040 M20-186 (VHP 1702 NI) 

NL74824.028.20 P2041 DIAFREE 

NL70851.028.20 P2042 PENGUIN-1 (VHP1722 NI) 

NL75041.028.20 P2043 O3 validation study 

NL75016.028.20 P2044 CRT bij bipolaire stoornis en cognitieve problemen 

NL74961.028.20 P2045  Slaap deprivatie effecten op cognitie 

NL73757.028.20 P2046 M15-737 
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NL75120.028.20 P2047 BREAKWATER 

NL75482.028.20 P2048 SLIMMER Personalised 

NL75405.028.20 P2049 AARDVARC 

NL75187.028.20 P2050 AMT-101-201 

NL74360.028.20 P2051 COPD Studie 

NL75140.028.20 P2052 TAP trajecten acute nek pijn 

NL75434.028.20 P2053 ASPEN study 

NL75425.028.20 P2054 MK6482-011 

NL75305.028.20 P2055 In Balans 

NL75754.028.20 P2056 MS700568-0158 

NL75666.028.20 P2057 EVOCU Trial 

NL75604.028.20 P2058 SunRISe-1 

NL76088.028.20 P2059 DBBO Nachtwerk Support Studie 

NL75852.028.20 P2060 CoReT studie 
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Bijlage 2: Gebruikte afkortingen 

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming 

Awb  Algemene wet bestuursrecht 

BCB  Besluit Centrale Beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

mensen 

BI  Bevoegde Instantie 

CCMO  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 

IMPD  Investigational Medicinal Product Dossier 

METC  Medisch-Ethische ToetsingsCommissie 

NVMETC Nederlandse Vereniging van Medisch-Ethische Toetsingscommissies 

SAE  Serious Adverse Events 

SUSAR             Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WMO  Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

WOB  Wet openbaarheid van bestuur 

CTR  Clinical Trial Regulation 

MDR  Medical Device Regulation 

Wob  Wet Openbaarheid Bestuur 
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Bijlage 3: Colofon 

Redactie: 

E.M. van Heertum 

E. Boelsma  
R. Westerburgen 

Datum: 01-06-2021 

Bezoekadres 

Dr. Deelenlaan 9 

5042 AD te Tilburg 

Postadres 

Postbus 90151 

5000 LC Tilburg 

Telefoon 
+31 13 2218006/8027/2679 

Email 

info@metcbrabant.nl 

 

 


