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Geachte METCs,
Op het voorzittersoverleg van 19 april is aangekondigd dat op 24 april 2017 de publieke
consultatie zou starten voor de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (Wzl). De concept wet en
toelichting zijn te vinden onder:
https://www.internetconsultatie.nl/zeggenschaplichaamsmateriaal.
Zoals afgesproken tijdens het voorzittersoverleg zullen wij al uw reacties verzamelen zodat de
METCs en CCMO met een gezamenlijke reactie kunnen komen. U kunt uw vragen en/of
opmerkingen betreffende het wetsvoorstel sturen naar ccmo@ccmo.nl.
We stellen het op prijs als u uw reactie uiterlijk 12 mei naar dit mail adres zou kunnen sturen.
Op basis van uw reacties zullen wij een geconsolideerde conceptreactie voorbereiden die
vervolgens op 31 mei besproken kan worden tijdens de NVMETC bijeenkomst. Onze
gezamenlijke reactie dient uiterlijk 23 juni binnen te zijn bij VWS.
Hieronder is ook het voorstel van Joop van Gerven wat betreft beoordeling van onderzoek met
lichaamsmateriaal bijgevoegd dat op het voorzittersoverleg is besproken. Voor de volledigheid,
dit voorstel is nog niet plenair met de CCMO besproken. We ontvangen graag uw reacties op dit
voorstel.
Achtergrond
Volgens de concept wet zal zowel de afname van het materiaal als ook alle
onderzoeksvoorstellen moeten worden getoetst door een bevoegde commissie (METC). In de
toelichting is hierbij vermeld dat voorgestelde onderzoeken die vanuit ethisch oogpunt minder
complex zijn, ook kunnen worden voorgelegd aan een kleinere afvaardiging van de betreffende
METC.
Het voorstel van Joop van Gerven heeft vooral als doel de METC’s te ontlasten door te
differentiëren in de wijze waarop onderzoeksvoorstellen met gebruik van lichaamsmateriaal
door of onder verantwoordelijkheid van de METC’s worden beoordeeld. Op basis van nog verder
te ontwikkelen criteria kan dan worden gekomen tot een proportionele wijze van toetsing van
dergelijke voorstellen. Mocht hiervoor aanpassing van het wetsvoorstel nodig zijn, dan zal
daarop in en na de consultatie door de METC’s en de CCMO aangedrongen moeten worden.

Voorstel Joop van Gerven ter review:
Afname van het materiaal
• Toetsing door erkende METC
• Als onderdeel van de toetsing bij afname zal bepaald worden of (en onder welke
voorwaarden) toekomstig onderzoek met het afgenomen materiaal beoordeeld kan worden
door de biobank commissie/beheerder of de METC (zie ook hieronder)

Uitgifte/gebruik van het materiaal voor onderzoek
• Beoordeling in eerste instantie door een biobankcommissie/beheerder.
• Alleen als de biobank commissie/beheerder constateert dat er mogelijk sprake is van
afwijking van de voorwaarden die door de METC aan afgifte zijn verbonden zal goedkeuring
verleend moeten worden door de voltallige erkende METC.
• De biobank commissie/beheerder handelt onder toezicht van de METC. De METC ziet er op
toe dat de biobank commissie/beheerder handelt volgens procedures en binnen de met de
METC afgesproken voorwaarden.
Overig
• De samenstelling van een biobankcommissie hangt vooral samen met technische en
organisatorische aspecten van het beheerde lichaamsmateriaal; of de METC ook persoonlijk
vertegenwoordigd moet zijn, wordt bepaald door de betreffende METC. Een mogelijk
alternatief is dat de biobankcommissie wordt toegevoegd aan de METC als formele
subcommissie.
• Het valt aan te bevelen de connectie tussen de biobank commissie/beheerder en de METC
formeel vast te leggen in de WMO/WZL (dit kan wellicht meegenomen worden in de
evaluatie van de WMO)
Mogelijk zal de CCMO op korte termijn ook een aantal specifieke vragen naar u sturen om de
gezamenlijke reactie verder te stroomlijnen.
We horen het graag als u nog vragen heeft.
Dit bericht is verstuurd aan de secretariaten van de METC's en aan de voorzitters (voor zover email adressen bekend bij de CCMO).
Met vriendelijke groeten,
Namens Joop van Gerven,
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wetenschappelijk stafmedewerker
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