NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

A G E N D A – NAJAARSBIJEENKOMST
Datum

: woensdag 25 november 2015

Tijd

: ontvangst vanaf 13.00 uur; aanvang 13.30 uur

Locatie

: Utrecht

Vergadercentrum Herensociëteit
“De Vereeniging” te Utrecht [Mammoni]
Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht

Aanmelden voor deelname aan de najaarsbijeenkomst kan via nvmetc@gmail.com

13.00 uur Ontvangst
1. 13.30 uur Opening voorjaarsvergadering door voorzitter dr. Frits Lekkerkerker
2. 13.35 uur Er zullen 4 voordrachten worden gehouden.

Dr. K.J. (Kor) Grit
Toezicht op uitvoering klinisch onderzoek kan beter, aanbevelingen uit het rapport van het
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
In augustus 2015 is het rapport van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg,
Erasmus Rotterdam, verschenen “Toezicht op het medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen: het in kaart brengen van een multi-centered speelveld”. Een van de vier aanbevelingen uit dit rapport luidt: ‘ Versterk de rol van de METC’s bij toezicht op de uitvoering van het
onderzoek’. Als een van de auteurs van dit rapport zal de heer Grit een toelichting hierop
geven.
Mr. L. (Loes) F. Markenstein,
Privacy aspecten bij wetenschappelijk onderzoek, zowel bij MWO als bij niet-WMO studies
Senior beleidsmedewerker Toezicht Publieke Sector van het Centraal Bureau Persoonsgegevens (CBP) (tevens lid van METC Brabant).
3. 14.30 uur Pauze
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Dr. C. (Cees) Smit
Terugkoppeling van resultaten van klinisch onderzoek aan de deelnemers, een visie vanuit het
perspectief van de proefpersoon
Ervaringsdeskundige chronische ziekten. Op 29 mei 2015 heeft de European Federation for
Good Clinical Practice (EFGCP) een workshop gehouden over lekensamenvattingen van klinisch
onderzoek zoals vereist in de European Clinical Trial Regulation van 2014. De titel van het
symposium was ‘Communicating Clinical Trial Results to Meet Public Needs.- A Meaningful
Future for Lay Summaries. Cees Smit zal de aanbevelingen toelichten.
Van Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen verscheen eind september 2015 het boek
‘De macht van de patiënt, baas over je eigen ziekte. In dit boek wordt mede ingegaan op de rol
die proefpersonen kunnen spelen in het werk van de METC’s en de CCMO.
Dhr. R. (Rolf) Bom
Introductie en toelichting van zijn opdracht bij de CCMO
De heer Bom, afkomstig uit VWS, heeft de opdracht om de CCMO te helpen de nieuwe taken
uit te werken en in te richten die zij in het kader van de Europese verordening moeten
uitvoeren.
•
•
•

het project: wat zijn de uitgangspunten, de aanpak en de planning?
wat wordt verwacht van de METC’s als de nieuwe verordening van kracht is? (samen met Cees de
Heer, CCMO)
discussie over wat leeft bij de METC’s en hoe zou hun betrokkenheid bij de verdere implementatie
kunnen worden geborgd?

4. 16.30 uur Sluiting voorjaarsbijeenkomst / uitnodiging voor een drankje
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