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SOP AANMELDING VAN ONDERZOEK dat niet onder de WMO valt 
 
Doel  
Beoordeling van medisch wetenschappelijk onderzoek dat (wellicht) niet onder de WMO valt. 
 
Uitgangspunten  

1.  Alle voorgenomen wetenschappelijk onderzoek dient schriftelijk aangemeld te worden bij de METC.  

2.  Indien er sprake is van wetenschappelijk onderzoek met mensen dat valt onder de Wet Medisch 
wetenschappelijk Onderzoek met Mensen is een positief oordeel over het voorgenomen onderzoek 
door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie vereist.; 

3.  Voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek (ook bij niet-WMO onderzoek) is een 
verklaring van lokale uitvoerbaarheid vereist, afgegeven door de Raad van Bestuur of directie van de 
instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd. 

 
Beoordelingsvarianten  
1. beoordeling in de zin van de WMO; 
Dit betreft medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij de METC het uit te voeren onderzoek 
beoordeelt op wetenschappelijke en medisch ethische aspecten.  
2. beoordeling van niet-WMO onderzoek; 
Dit betreft toetsing van onderzoek op overige geldende wet en regelgeving, waarover de METC eerder 
geoordeeld heeft dat het geen WMO onderzoek is.  
 
PROCEDURE  
A. Indiening  
1. De documenten worden ingediend bij metc@zuyderland.nl  
  
2. De volgende bescheiden dienen digitaal (per email) aangeleverd te worden: 

 Aanbiedingsbrief1;       
 Onderzoeksprotocol met datum en versienummer;     
 Proefpersoneninformatie inclusief toestemmingsformulier;    
 Eventuele advertentieteksten of ander wervingsmateriaal;   
 Te gebruiken vragenlijsten, patiëntendagboekje, patiëntenkaartje, etc.;  
 CV onderzoeker (met handtekening en datum) ;    
 CV begeleider (met handtekening en datum); 
 Andere relevante documenten voorzien van datum. 
 Een niet-WMO onderzoek behoeft geen proefpersonenverzekering. 

  

1 hierin kunt u vermelden dat u vermoedt dat het een niet-WMO  
  onderzoek betreft met een korte toelichting hierop 
 

3.  Na ontvangst van de bescheiden op het secretariaat, bekijkt de secretaris of het onderzoek onder de 
Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt.  
 
a. Het onderzoek lijkt niet onder de WMO te vallen  
Na vaststelling door de secretaris dat het mogelijk gaat om een niet-WMO onderzoek volgt overleg 
met de voorzitter en evt. met één of meerdere leden van de METC ter bepaling of het onderzoek 
inderdaad niet onder de WMO valt. 
De conclusie kan zijn: 
Het betreft geen WMO onderzoek, de documenten zijn volledig én er wordt voldaan aan de overige 
geldende regelgeving  
-  De secretaris stuurt de indiener een brief met een positief advies.   

 
Het is niet duidelijk of het een WMO onderzoek betreft en/of de documenten zijn onvolledig 
-  De secretaris stuurt de indiener een bericht waarin vermeld is dat de commissie over 

onvoldoende informatie beschikt. Vermeld wordt welke informatie en/of documenten benodigd 
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zijn voor beoordeling en voor welke datum de METC de ontbrekende en/of aangepaste 
documenten wenst te ontvangen.  

Het betreft een WMO onderzoek 
- Zie hieronder. 
   
b. Het protocol valt onder de WMO 
Als vastgesteld is dat het een WMO onderzoek betreft, dient het onderzoeksprotocol ingediend te 
worden conform de SOP aanmelding van onderzoek ter beoordeling in de zin van de WMO.  
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