NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

A G E N D A – NAJAARSBIJEENKOMST
Datum

: woensdag 23 november 2016

Tijd

: ontvangst vanaf 13.00 uur; aanvang 13.30 uur

Locatie

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

13.00 uur Ontvangst [er wordt geen lunch geserveerd]
13.30 uur:
1. Opening
2. Programma bijeenkomst NVMETC woensdag 23 november 2016
Leidmotief van deze bijeenkomst is de kwaliteit van klinisch onderzoek en de taak daarbij van
METC´s. Wat kunnen METC’s daaraan meer of minder bijdragen. Het gaat daarbij niet alleen om de
plannen van het onderzoek, maar ook om de uitvoering ervan. Veel andere instanties leveren daar
ook bijdragen aan. Uw bestuur heeft een aantal sprekers uitgenodigd die hierbij betrokken zijn:
Tussen onafhankelijkheid, controle en haalbaarheid: Het toetsen van dierexperimenteel
onderzoek in praktijk
Dr. F.L.B. (Franck) Meijboom, Assistant Professor Ethiek faculteit diergeneeskunde Universiteit Utrecht
In Nederland starten we van vanuit het ‘nee-tenzij’ beginsel bij dierproeven. Het ‘tenzij’ wordt ingevuld
door eisen te stellen met betrekking tot de legitimiteit van doelen voor dieproeven, het actief zoeken
naar alternatieven en een groot aantal procedurele voorwaarden. Die procedurele voorwaarden richten
zich onder andere op de noodzaak van een ethische afweging en de kwaliteitsbewaking voorafgaand aan
en tijdens de proeven. De concretisering daarvan staat echter volop ter discussie, omdat de Wet op de
dierproeven recent (eind 2014) is gewijzigd. In de presentatie wordt de huidige stand van zaken bij de
ethische toetsing van dierproeven geschetst en vragen en uitdagingen op het terrein van de toetsing en
de kwaliteitsbewaking besproken. Dr. Franck Meijboom is als ethicus verbonden aan de Faculteiten
Diergeneeskunde en Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de
Dierexperimentencommissie van Wageningen University & Research.
Kwaliteitsborging onderzoek in het UMC Utrecht’
Mevr. E.A.M (Eugenie) Ram kwaliteitsmanager onderzoek UMC Utrecht
Naast een kort algemeen beeld van het UMC-breed kwaliteitsbeleid op het gebied van onderzoek
zal mevr. Ram de focus leggen op het waarborgen van het indienen van een kwalitatief goed
onderzoeksdossier bij de METC en de taak van de kwaliteitscoördinator onderzoek daarbij. Ook
wordt gedurende het onderzoek de kwaliteit van het onderzoek bewaakt (monitoring/auditing).
Kan dat de taak van een METC verlichten?
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15.00 uur pauze
IGZ visitaties; wat kunnen METC´s daarvan leren?
Mevrouw dr. E.T.M. (Elysée) Hille Senior Inspecteur klinisch onderzoek
IGZ heeft een belangrijk aantal instellingen voor klinisch onderzoek bezocht en heeft kritisch
gekeken naar gangbare praktijken in zowel academische als niet academische instituten.
Toetsing niet-WMO onderzoek, werkwijze en ervaringen in het VUmc
Prof dr.J.A. (Jan) Rauwerda, voorzitter METc-VUmc
Momenteel is er veel discussie over het al of niet oordelen over nWMO onderzoek. Fase 4
geneesmiddelen studies worden beoordeeld, maar het overige nWMO nog niet uniform in
Nederland.
16.30 uur:
3. Sluiting / napraten met drankje en hapje
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