NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

Agenda secretarissenoverleg NVMETC
Datum

: woensdag 25 november 2015

Tijd

: Aanvang 11.00 uur

Locatie

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

Aanmelden voor deelname aan het secretarissenoverleg kan via nvmetc@gmail.com

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag vergadering 10 juni 2015, zie bijlage
4. PIF Format
Hoe gaan we op de werkvloer om met het PIF format dat nu alleen nog op de website van de
DCTF staat?
5. Artikel 10 van de WMO
Hoe gaan we om met het gewijzigde artikel 10 van de WMO?
6. Ruimte voor indienen van verzoeknummers
Verzoeknummers mogen van tevoren worden aangeleverd via nvmetc@gmail.com of ter plaatse.
Ze komen aan de orde als bij het vaststellen van de agenda de aanwezigen het ermee eens zijn.
Reeds ingediende verzoeken:
1) Casus met zzp'er die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering blijkt af te kunnen sluiten
vanwege deelname aan een studie met een experimenteel geneesmiddel. (AMC)
2) Niet WMO onderzoek waarbij blijkt dat op de werkvloer meedoen aan de betreffende niet
WMO studie (maakt alleen gebruik van gegevens uit de reguliere zorg) wel blijkt te betekenen
dat de patiënt niet kan meedoen aan andere studies en daar ook niet voor gevraagd zal
worden door de behandelend arts omdat de persoon al meedoet aan deze studie. (AMC)
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3) Er wordt een niet WMO-plichtige industrie studie bij uw METC ingediend voor goedkeuring
om te starten in uw centrum. Wanneer u de stukken bekijkt blijkt dat voor het onderzoek
extra bloedafnames en urine onderzoek bij IC patiënten wordt gedaan. Dit staat ook
beschreven in het PIF. De CCMO heeft aangegeven dat bloedafnames altijd WMO-plichtig zijn.
In de brief van de METC die de studie niet WMO-plichtig heeft verklaard staat dat het oordeel
alleen voor een specifiek centrum in Nederland geldt en dat voor uitvoering in andere centra
de onderzoekers ter plekke moeten nagaan welke lokale toetsingsprocedures gelden. De
METC Twente hanteert altijd de regel dat we vertrouwen hebben in het oordeel van andere
commissies en dat oordeel ook respecteren en daar aan conformeren maar dan moet wel
iedereen dezelfde regels hanteren. Hoe denkt iedereen hierover? (METC Twente)
7. Rondvraag
8. Sluiting
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