NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

PROGRAMMA
Scholingsdagen NVMETC 2018
12 oktober, Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn
Adres: Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein aan de voorzijde van het ziekenhuis (Apeldoorn).
Meer informatie treft u aan op:
https://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Apeldoorn/contact-bereikbaarheid/Plan-uwroute.html?lok=1

26 oktober, Isala Klinieken te Zwolle
Adres: Dr. Van Deenweg 1, 8025 BP Zwolle
Vijfde verdieping Mondriaan. Zie ook de informatie op de TV schermen.
Parkeergelegenheid is aan de dr. Spanjaardweg of in de parkeergarage van Isala (borden volgen)
Meer informatie treft u aan op:
http://www.isala.nl/bezoekers/contact-en-route/isala-zwolle

Kosten:
De kosten voor een scholingsdag bedragen : 100 euro per persoon, lid van een METC. Niet leden
betalen 200 euro. Voor aanvang van de scholingsdag te voldoen. Dit is inclusief de lunch.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via nvmetc@gmail.com
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Programma
09.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur

Welkom en opening

10.05 uur

Dr. Yvonne E. Donselaar, Algemeen secretaris METc AMC
‘Patiëntveiligheid en ethische zaken’

10.25 uur

Drs. Nienke van Wijngaarden, mevr. Wil Hoek en mevr. Marika Abeln,
allen proefpersonenlid in de METc UMCG
‘Patiëntenparticipatie bij medisch wetenschappelijk onderzoek
met mensen’

10.50 uur

Mevr. Linda Müter, proefpersonenlid van de METc VUmc
‘De proefpersoneninfo (en de invloed hiervan op participatie)’

11.15 uur

PAUZE

11.35 uur

Prof. dr. Job van der Palen, Coördinator wetenschappelijk onderzoek
Medisch Spectrum Twente
‘Waarom studies voortijdig stoppen’

12.05 uur

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

12.25 uur

Korte uitleg over het middagprogramma

12.30 uur

PAUZE & LUNCH
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Workshops
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:

Kind in Onderzoek
Onder leiding van Dr. P. Grootens (Ronella), dr. I. Hein (Irma), dr. M. Staphorst (Mira).
Er is de afgelopen jaren een gewerkt aan een template voor kinderPIFs (in samenwerking
met de DCRF en de CCMO) en er is een website/een platform tot stand gekomen voor
iedereen die iets met onderzoek met kinderen te maken heeft: kinderen, ouders, en
professionals (onderzoekers, maar ook METCs). In deze workshop maakt u kennis met deze
template kinderPIF en deze website en kunt u uw opmerkingen of aanbevelingen ter
verbetering meegeven.

Moet patiënten participatie belangrijker worden bij de toetsing?
Onder leiding van drs. J. Davids (Jan).
Veel subsidiegevers, zoals ZonMW, stellen participatie van de beoogde patiëntengroep
verplicht bij het toekennen van subsidie. Zou bij het toetsen van medisch wetenschappleijk
onderzoek met mensen de participatie of betrokkenheid van patiënten of de beoogde
proefpersonen ook geen voorwaarde moeten zijn

De proefpersoneninformatie bij het beoordelen door de METc
Onder leiding van dr. Y.E. Donselaar (Yvonne).
Inmiddels een ‘klassieker’ op de scholingsdagen, namelijk het ‘naspelen’ van een METcvergadering aan de hand van een casus. Vandaag staat de proefpersoneninformatie centraal,
het document waarover bij de meeste METc’s meestal toch meer over valt te zeggen dan
soms op voorhand werd gedacht.
13.15 -14.00 uur

Workshop 1

14.00 -14.45 ur

Workshop 2

14.45 -15.00 uur

PAUZE

15.00 -15.45 uur

Workshop 3

15.45 – 16.00 uur

Plenaire afsluiting
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