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Medisch Ethische ToetsingsCommissie METC Z 
 
Informatie over NIET-WMO-PLICHTIG medisch-wetenschappelijk onderzoek  
 

 
 
 
Definitie: 
WMO-onderzoek: onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
(WMO), is  medisch-wetenschappelijke onderzoek waarbij de proefpersonen aan handelingen worden 
onderworpen en/of hen bepaalde gedragswijzen worden opgelegd.  
Niet-WMO onderzoek: is onderzoek dat buiten deze definitie valt. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek met 
dossiergegevens en/of reeds voorhanden lichaamsmateriaal. 
 
Belangen van proefpersonen en onderzoekers: 
U bent wettelijk niet verplicht om niet-WMO plichtig onderzoek te laten beoordelen door een medisch-
ethische toetsingscommissie. Dat betekent echter dat zowel de proefpersonen als de onderzoekers daar 
nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. 
Proefpersonen: 

- bij niet-WMO onderzoek ontberen de proefpersonen elke vorm van wettelijke bescherming van 
hun rechten en belangen. 

Ook voor onderzoekers heeft het ontbreken van wettelijk kader nadelen: 
- het kan zijn dat juist het gebrek aan adequate bescherming van proefpersonen de bereidheid tot 

meewerken aan het onderzoek door de proefpersonen negatief beïnvloed wordt; 
- onderzoekers die over de resultaten van niet-WMO-plichtig onderzoek wensen te publiceren, 

voldoen niet aan de eis, door de World Association of Medical Editors gesteld, dat iedere 
publicatie voorzien moet zijn van een goedkeuringsverklaring van een METC. Juist daarom heeft 
de onderzoeker er belang bij niet-WMO onderzoek aan de METC voor te leggen. 

 
Beoordeling niet WMO-onderzoek: 
De Raad van Bestuur van Zuyderland wenst geïnformeerd te worden over alle medisch wetenschappelijk 
onderzoek (WMO of niet-WMO) dat in haar instelling plaatsvindt. De Raad van Bestuur verleent slechts 
toestemming voor de uitvoering van onderzoek, als de METC Z daar een positief advies over heeft 
uitgebracht. 
De METC Z beoordeelt vanuit bovenstaande belangen ook alle niet-WMO onderzoek dat aan haar 
aangeboden wordt. Het moet dan wel om medisch-wetenschappelijk onderzoek gaan. De commissie 
gebruikt voor de beoordeling van deze onderzoeksvoorstellen onder meer de Code Goed Gedrag 
(Gedragscode gezondheidsonderzoek met gegevens) en de Code Goed Gebruik (inzake nader gebruik van 
lichaamsmateriaal) van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen (FMWV). Zie voor meer 
informatie www.federa.org. 
De onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld tijdens het wekelijks overleg van voorzitter en secretaris 
van de commissie. Een positief advies wordt niet alleen aan de onderzoeker medegedeeld, ook aan de 
Raad van Bestuur, die vervolgens toestemming verleent het onderzoek binnen Zuyderland te laten 
plaatsvinden. 
Voor zover het onderzoek betreft dat niet in Zuyderland wordt uitgevoerd, dient de Raad van Bestuur of 
de directie van de instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd daarvoor toestemming te verlenen. 
Voordat dit is gebeurd, mag de onderzoeker niet met zijn onderzoek starten.  
 
Twijfel wel/niet WMO 
Als u twijfelt of uw onderzoek wel of niet onder de WMO valt, kunt u dit (bij voorkeur via e-mail aan het 
secretariaat van de METC Z) als vraag aan de secretaris voorleggen. Vragenlijstonderzoek valt 
bijvoorbeeld slechts onder de wet als het invullen van de vragenlijsten een tijdelijke verandering van de 
normale levenswijze veroorzaakt, of als de vragenlijsten belastend kunnen zijn voor de deelnemers. Bij 

http://www.azm.nl/5008/31026/5021/Gedragscode_gezondheidsonde1.pdf
http://www.azm.nl/5008/31026/5021/CodeGoedGebruik.pdf
http://www.federa.org/
http://www.federa.org/
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afname van extra bloed via een extra prik bij een patiënt is er sprake van WMO-onderzoek. Wordt het 
bloed echter standaard afgenomen bij een patiënt, dan is er meestal geen sprake van WMO-onderzoek. 
Onderzoek met gegevens uit patiëntendossiers valt niet onder de WMO. Als er gerandomiseerd wordt, 
valt het onderzoek altijd onder de WMO. 
Indien blijkt dat uw onderzoek wèl WMO-plichtig is, wordt dit uiteraard met u gecommuniceerd. U dient 
het onderzoek dan voor toetsing aan te bieden aan de METC (procedure: zie website METC). 
 
Indienen: 
U kunt uw niet-WMO plichtig onderzoek in enkelvoud indienen bij het secretariaat. Voor de beoordeling 
hebben wij onderstaande documenten nodig: 

- een aanbiedingsbrief met de melding dat u vermoedt dat het een niet-WMO plichtig onderzoek 
betreft en een korte uitleg over het onderzoek; 

- een onderzoeksprotocol 
- een proefpersoneninformatie (indien de proefpersonen worden geïnformeerd over het 

plaatsvinden van het onderzoek) 
- een toestemmingsverklaring (indien de proefpersonen toestemming moeten geven voor het 

plaatsvinden van het onderzoek) 
- eventuele wervings-/advertentieteksten 
- eventuele vragenlijsten (de vragenlijsten zelf dienen te worden voorgelegd, het alleen noemen 

van de vragenlijsten is niet voldoende) 
- cv onderzoekers 
- cv supervisor/begeleider. 

 
Alle documenten dienen te worden voorzien van paginanummering, versie nummer, datum en 
handtekening. De indiener moet zijn adresgegevens vermelden, b.v. op de aanbiedingsbrief. 
 
Als u aan een onderzoek gaat meedoen dat al door een andere erkende METC is beoordeeld en deze 
METC heeft verklaard dat het onderzoek niet-WMO onderzoek is, dan dient u deze verklaring mee te 
sturen. De METC Z conformeert zich dan aan de uitspraak van deze andere METC en geeft op grond 
daarvan advies aan de Raad van Bestuur van Zuyderland MC. 
 
Kosten: 
Bij niet-WMO-plichtig onderzoek is geen proefpersonenverzekering nodig. Bovendien zijn er (voor 
onderzoekers van aangesloten instellingen) geen kosten verbonden aan de beoordeling.  
 
Verloop van het onderzoek: 
De METC Z wordt graag op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek, alle wijzigingen in 
de onderzoeksopzet (amendementen) en ontvangt bovendien de resultaten van het onderzoek en een 
eventuele publicatie. 
 
Vragen: 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
Secretariaat METC Z:   
Hélène van den Besselaar, secretaris 
Jacqueline Jennekens, secretaresse 
 
E: METC@zuyderland.nl  
T: 0031-(0)45-5767194  
 
Postbus 5500, locatie Heerlen K&E T3  
6130 MB Sittard 

mailto:METC@zuyderland.nl

