NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

Programma Scholingsdagen
3 november 2017
In het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem
Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem | tel. 088 – 005 8888
In het Auditorium, route 81
Voor de route, zie de website:

https://www.rijnstate.nl/contact/adressen-en-bereikbaarheid/rijnstate-arnhem/

Programma:
09.30 uur
10.00 uur

Ontvangst & Registratie
Opening

3 november
10.05 uur

Mr. L.F. Markenstein (Loes), Juridisch stafmedewerker Bureau CCMO
‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming: geen reden tot paniek?!’

10.50 uur

Prof. dr. J. van der Palen (Job), Coördinator wetenschappelijk onderzoek
Medisch Spectrum Twente
‘Veiligheid en methodologie in medisch wetenschappelijk onderzoek met
mensen’.

11.15 uur

PAUZE

11.35 uur

Mevrouw R. Tooten (Rianne), freelance Clinical Research Associate en
expert op het gebied van onderzoek met medical devices.
‘Medical Device Regulation (MDR): wat verandert er?’
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

12.15 uur

Dr.ir. M.D.M. Al (Monique), senior wetenschappelijk stafmedewerkster CCMO
‘Actuele ontwikkelingen ten aanzien van het toetsen van medisch
wetenschappelijk onderzoek met mensen’.

12.40 uur

Korte uitleg over het middagprogramma

12.45 uur

PAUZE & LUNCH

De workshops kennen een interactief karakter, omdat hier niet alleen het opdoen van kennis
maar ook het toepassen van deze kennis in de praktijk en het uitwisselen van ervaringen met
leden van andere METc’s aan bod komt. De workshops vinden parallel plaats in drie
(kleinere) groepen met twee ‘wisselmomenten’ en u kunt zodoende aan iedere workshop
deelnemen. De workshops kennen als werktitel:
Waar moet je als toetsingscommissie op letten bij het beoordelen van een onderzoek met
E-Health, waarbij ook minderjarigen zijn betrokken? | o.l.v. de heer drs. J. Davids
Grensvlak zorg en onderzoek, hoe ga je er als METC mee om? | o.l.v. mw. dr. Y. Donselaar
en mw. dr. C.L. van der Wilt
De Algemene Verordening Gegevensbescherming:
geen reden tot paniek?! | o.l.v. Mr. L.F. Markenstein
13.15 -14.00 u
14.00 -14.45 u
14.45 -15.00 u
15.00 -15.45 u
15.45 – 16.00 u

Workshop 1
Workshop 2
PAUZE
Workshop 3
Plenaire afsluiting
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