Beslisboom voor beoordeling: wel of niet voorleggen aan METC Z van verpleegkundige (vpk)
projecten en onderzoeken

Achtergrond
Binnen de verpleegkundige beroepsgroep worden geregeld kwaliteitsverbeterprojecten uitgevoerd om de
verpleegkundige patiëntenzorg te verbeteren, zowel door verpleegkundigen zelf als door verpleegkundige
studenten vanuit verscheidene opleidingen. In de praktijk blijkt twijfel te bestaan of deze projecten voorgelegd
dienen te worden aan een METC. Een METC beoordeelt of:
1) een project een medisch-wetenschappelijk onderzoek betreft;
2) een onderzoek wel of niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.
Om verpleegkundigen en verpleegkundig studenten te ondersteunen in hun beslissing of zij hun project dienen
voor te leggen aan METC Zuyderland en Zuyd Hogeschool (METC Z), is door METC Z in samenwerking met
Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO) onderstaande beslisboom opgesteld. Aan de hand van deze
beslisboom kan beoordeeld worden via welke route het project binnen Zuyderland aangemeld dient te
worden.

Zijn er patiënten en/of
patiëntgegevens of lichaamsmateriaal
bij het project betrokken?

Ja

Nee

Is het doel van het project/onderzoek uitsluitend
gericht op (en/of):
1) verbetering vpk beroepsuitoefening*
2) meting/verbetering vpk processen*
3) meting van patiënt/klanttevredenheid (bijv. PTO)

Invoeren in
projectendatabank

Ja

Nee

Invoeren in
projectendatabank

Indienen project/onderzoek bij:
1) METC Z ter verkrijging niet-WMO verklaring
https://myresearchmanager.com/METCZ
2) BWO ter verkrijging goedkeuring Raad van Bestuur
https://myresearchmanager.com/Zuyderland

* Dit zijn de ‘lean’ verbeterprojecten gericht op het verbeteren van de verpleegkundige patiëntenzorg. Deze projecten hebben geen directe
impact op de gezondheid en/of het lichamelijke en geestelijke welbevinden van de patiënt.
Afkortingen: vpk, verpleegkundig; PTO, patiënttevredenheidsonderzoek; BWO, Bureau Wetenschappelijk Onderzoek

Noot: bij 1) twijfel en/of 2) de intentie om resultaten van het project/onderzoek in een (medisch)
wetenschappelijk vaktijdschrift te publiceren is het altijd raadzaam om voor te leggen aan METC Z.
Ook wanneer de intentie bestaat om het project, na afronding van het huidige voorstel verder uit te breiden of
grootster aan te pakken, is het advies het project/onderzoek voor te leggen aan METC Z.
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Wetenschappelijk onderzoek:
Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied
van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, preventie, uitkomst of
behandeling van ziekte), door het op systematische wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Het onderzoek
beoogt bij te dragen aan medische kennis die ook geldend is voor populaties buiten de directe
onderzoekspopulatie.
Verpleegkundig onderzoek:
Verpleegkundig onderzoek is wetenschappelijk onderzoek (zie bovenstaande definitie) dat zich richt op
verpleegkundige processen en probleemgebieden (denk aan de verpleegkundige diagnosestelling, behandeling,
etc.) met als doel de verpleegkundige patiëntenzorg te verbeteren.
Projectendatabank:
De projectendatabank is een digitaal registratiesysteem van alle kwaliteitsverbeterprojecten die binnen
Zuyderland uitgevoerd (gaan) worden. Dit systeem maakt inzichtelijk welke projecten op welke afdelingen zijn
uitgevoerd en bevorderd zo hopelijk de kennisoverdracht en samenwerking tussen verschillende afdelingen
binnen Zuyderland.
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