NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

AGENDA – NAJAARSBIJEENKOMST
Datum

: woensdag 22 november 2017

Locatie

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

Aanmelden kan via nvmetc@gmail.com

Ontvangst

:

13.00 uur [zonder lunch]

1. 13.30 uur | Opening najaarsvergadering
2. Wederzijdse erkenning van niet-WMO toetsingen
Frits Lekkerkerker, voorzitter NVMETC
Reacties ontvangen van METC’s op de desbetreffende vraagbrief, zie bijlage.

3. Inhoudelijke Niet-WMO toetsing met een minimale administratieve belasting: ervaringen vanuit de
METC azM/UM
Jos Maessen, voorzitter METC MUMC
Eugénie van der Ham, secretaris METC MUMC
Toetsing van nWMO studies gebeurt op verzoek van de College van Bestuur. Belangrijk is de toetsing op een
adequate wijze te doen zonder dat een hoge (administratieve) belasting voor onderzoekers en METC.

nWMO toetsing, reactie namens STZ ziekenhuizen
Willem Jan Bos, nefroloog, lid bestuur STZ, portefeuille wetenschap

4. Nevenbevindingen bij onderzoek. Waarop moeten METC’s letten: een handreiking
Nikkie Aarts (postdoctoraal onderzoeker, Erasmus MC Afdeling Medische Ethiek)
Zij presenteert aanbevelingen bij een 7-stappen kader voor het constateren van, omgaan met en informeren over
nevenbevindingen in biomedisch onderzoek. Deze handreiking is bedoeld om onderzoekers, biobankbeheerders,
onderzoeksinstellingen en medisch-ethische toetsingscommissies te ondersteunen bij het vormgeven of beoordelen
van beleid.
De handreiking is ontwikkeld samen met Eline Bunnik (Erasmus MC, Afdeling Medische Ethiek) en Martin Boeckhout
(BBMRI-NL) in het kader van een voucherproject van BBMRI-NL.

5. Beoordeling studies met Medische Hulpmiddelen, wat verandert er met de nieuwe Europese
Verordening
Theo Faes, biomedisch ingenieur, universitair hoofddocent fysica en medische technologie, lid
van de METC VUmc, Amsterdam
De komende jaren zal de Europese Verordening de beoordeling van studies met medische hulpmiddelen ingrijpend
veranderen. Er gaat echt iets veranderen en hoe moeten de METC’s daarop anticiperen.

6. 16.30 uur | Sluiting najaarsbijeenkomst | aansluitend borrel/borrelhapje
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