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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch 
ziekenhuis Maastricht en Maastricht University (METC azM/UM) over het jaar 2019.  
 
Bij het schrijven van het voorwoord zitten we in de luwte van de eerste golf van de 
coronapandemie. De voorbije maanden ging de prioriteit ook binnen de METC azM/UM uit 
naar COVID-19 gerelateerde activiteiten, waardoor onder andere de afronding van het 
jaarverslag over 2019 vertraging opliep. Door de coronacrisis kwam een sluimerend 
spanningsveld plotseling onder een vergrootglas te liggen dat zich in 2019 en eerder, al 
geleidelijk had aangediend.  Een groot deel van het onderzoek dat ter beoordeling aan de METC 
azM/UM wordt voorgelegd - zoals ook het meeste coronagerelateerde onderzoek - valt niet 
onder de reikwijdte van de WMO. Het betreffende onderzoek is wel mensgebonden, maar 
proefpersonen wordt geen gedragswijze opgelegd en ze worden ook niet aan handelingen 
onderworpen.  
 
Waar de METC is ingericht op het toetsen van onderzoek aan de hand van de WMO, blijkt dit 
kader bij het gros van haar beoordelingen niet van toepassing.  De METC moet voor een groot 
deel zelf haar voorwaarden en grenzen bepalen om te komen tot een positief of negatief 
advies bij deze zogenaamde niet-WMO aanvragen.  Dit kan leiden tot onduidelijkheid bij 
onderzoekers en tot onterechte verwachtingen bij de verantwoordelijke 
onderzoeksinstellingen. In geval van multicenter onderzoek kunnen bovendien oordelende 
METC’s van verschillende instellingen tot verschillende besluiten komen waardoor onbedoelde 
belemmeringen kunnen optreden. Een van de reden waarom dit probleem al geruime tijd 
landelijke aandacht krijgt.  
 
Een oplossingsrichting ligt voor de hand. De realiteit is namelijk dat de WMO wel degelijk het 
referentiekader beïnvloedt van een METC die niet WMO-plichtig onderzoek inhoudelijk toetst. 
De afweging die het uitgangspunt vormt van de WMO, namelijk dat proefpersonen beschermd 
dienen te worden zonder het onderzoek onnodig te bemoeilijken, is bijvoorbeeld van 
toepassing op alle mensgebonden onderzoek, al betreft de bescherming soms uitsluitend de 
privacy van proefpersonen bijvoorbeeld in geval van onderzoek met alleen gegevens van 
patiënten. Dit laatste gold voor een groot deel van het COVID-19 gerelateerd onderzoek. De 
oplossing lijkt een kwestie van expliciet maken van relevante elementen uit de WMO 
aangevuld met aanpalende wet- en regelgeving en daar landelijk afstemming over verkrijgen. 
Vanuit onze eigen commissie worden in deze richting mee initiatieven ontplooid om te komen 
tot zo’n landelijk convenant voor niet WMO-plichtig onderzoek. Wellicht dat de uitzonderlijke 
omstandigheden van de coronapandemie dit proces kunnen versnellen. 
 
Punt blijft dat op dit moment de onduidelijkheid over kaders bij de beoordeling van de bulk van 
de (niet WMO-plichtige) onderzoeksvoorstellen leidt tot veel extra overleg en administratieve 
handelingen. Dit draagt bij aan de steeds maar oplopende werkdruk bij het ambtelijke 
secretariaat die - zoals ook bleek uit een enquête afgelopen jaar -  niet alleen in onze METC  
verstorend werkt, maar een landelijk probleem is. METC’s kunnen bij het zoeken naar 
oplossingen daarbij van elkaar leren en in dit verband zijn in 2019 eerste schreden gezet om dit 
concreet in de praktijk te brengen samen met de CMO Arnhem-Nijmegen. Deze samenwerking 
past bij de nauwe band tussen het Maastricht UMC+ en het Radboud UMC op andere 
terreinen. 
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De implementatie van twee Europese Verordeningen, één voor klinisch 
geneesmiddelenonderzoek en één voor studies met medische hulpmiddelen, is naast het 
probleem van het niet WMO-plichtig onderzoek een belangrijke andere bron van extra 
belasting voor met name de ambtelijk secretarissen. Dat geldt ook voor de consequenties van 
de AVG  en veranderingen die minder in het oog springen, zoals de nieuwe eisen die gesteld 
worden aan het opstellen van de informatiebrief voor proefpersonen. Allemaal zaken die 
gemakkelijk ook extra werk voor onderzoekers kunnen betekenen. Om een toename van de 
werkdruk aan de kant van de onderzoekers zoveel mogelijk te voorkomen en onderzoekers 
beter te begeleiden bij het correct indienen van onderzoekvoorstellen is ondersteuning 
gewenst die uit de bestaande formatie aan secretarissen niet voorzien kon worden. Gelukkig 
heeft de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ extra middelen beschikbaar gesteld zodat 
eind 2019 met het inwerken van een derde secretaris gestart kon worden. Onbedoeld maar net 
op tijd voor alle extra werk door de uitbraak van de coronapandemie … 
 
Het werk van de METC azM/UM is voor het Maastricht UMC+ een vitaal onderdeel in de keten 
van alle mensgebonden onderzoeksactiviteiten. Een aanzienlijk deel van het METC-werk wordt 
verricht door onderzoekers zelf. Als ervaringsdeskundigen uit het Maastricht UMC+ dragen zij 
als commissielid mee zorg voor de kwaliteit van het review proces van de ingediende 
onderzoeksprotocollen. Idealiter zou iedere onderzoeker naast zijn BROK verplichtingen, 
minstens één keer in zijn carrière lid moeten zijn van de METC om uitdrukking te geven aan het 
feit dat de kwaliteit van het review proces van de METC een gedeelde verantwoordelijkheid is 
van het Maastricht UMC+ als onderzoekersgemeenschap en ook om de afstand tussen de 
METC en het veld zo klein mogelijk te maken.  Voor degenen die niet zelf  hun ‘dienstplicht’ in 
de METC  kunnen vervullen is het belangrijk dat zij de inzet van hun collega’s in de commissie 
waarderen en vooral faciliteren. De instelling kan hierin een voorbeeld zijn door METC- 
werkzaamheden van medewerkers te honoreren bij carrière-ontwikkelingen en 
promotiekansen. 
 
 
 
Prof. dr. J.G. Maessen, voorzitter METC azM/UM 
Maastricht, juni 2020 
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Samenvatting Nederlands 
 
In 2019 zijn de volgende documenten beoordeeld door de METC azM/UM: 

• 93 nieuwe WMO-plichtige onderzoeken; er zijn 107 primaire besluiten genomen in 
2019, waarvan 22 over geneesmiddelenonderzoek; één van de besluiten betrof een 
negatief besluit;  

• 353 nieuwe amendementen op WMO-plichtige onderzoeken; van 315 amendementen 
is de beoordeling afgerond;  

• 1641 nieuwe SUSAR’s / SA(D)E’s ; 1062 (follow-up meldingen van) SUSAR’s 
(vermoedens van onverwachte ernstige bijwerkingen), 531 SA(D)E’s (ernstige 
ongewenste voorvallen (bij studies met een medisch hulpmiddel) en 50 line-listings van 
SAE’s en SUSAR’s zijn ter kennisgeving aangenomen;  

• 29 nieuwe meldingen van een voortijdige beëindiging van WMO-plichtige 
onderzoeken; 29 meldingen zijn ter kennisgeving aangenomen; 

• 1 melding van opschorting van een WMO-onderzoek; 
• 389 nieuwe jaarlijkse veiligheidsrapportages (DSUR’s), voortgangsrapportages, 

meldingen einde studie en eindrapportages en/of publicaties met betrekking tot WMO-
plichtige onderzoeken; 38 DSUR’s, 204 voortgangsrapportages en 124 meldingen einde 
studie en eindrapportages en/of publicaties  zijn ter kennisgeving aangenomen; 

• 373 nieuwe aanvragen voor een niet-WMO verklaring; er zijn 331 niet-WMO 
verklaringen afgegeven;  

• 50  nieuwe amendementen op niet WMO-plichtige onderzoeken; 63 amendementen 
zijn ter kennisgeving aangenomen. 

 
 
Summary English 
 
In 2019 the MREC azM/UM has reviewed the following documents:   
• 93 new WMO-studies (research covered by the Medical Research Involving Human 

Subjects Act); the committee has approved 107 studies (22 are drug studies); one study 
was rejected;  

• 353 new amendments on WMO-studies; the review process of 315 amendments has 
been completed;  

• 1641 new SUSAR’s / SA(D)E’s; the review process of 1062 (follow-up notifications of) 
SUSAR’s (suspected unexpected serious adverse reactions), 531 (follow-up notifications 
of) SA(D)E’s (serious adverse (device) events) and 50 line-listings of SAE’s and SUSAR’s 
has been completed;  

• 29 new notifications of premature termination of WMO-studies; the review process of 
29 notifications has been completed; 

• 1 notification of a temporary halt of a WMO-study;  
• 389 new Development Safety Update Reports (DSUR’s), yearly progress reports, end of 

trial notifications, end of trial forms and/or publications of WMO-studies; the review 
process of 38 DSUR’s, 204 yearly progress reports and 124 end of trial notifications, end 
of trial forms and/or publications has been completed; 

• 373 requests for a non-WMO statement; the committee has issued 331 non-WMO 
statements;  

• 50 new amendments on studies that are not covered by the WMO; the review process 
of 63 amendments has been completed. 
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1. Algemene informatie 
 
1.1 Bevoegd gezag METC 
 
Wettelijke taak  
De medisch-ethische toetsingscommissie (METC) azM/UM is een door de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende medisch-ethische toetsingscommissie: een METC 
in de zin van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). 
De primaire taak van de commissie is om, binnen de grenzen van haar werkterrein, te voorzien 
in een professionele, onafhankelijke en efficiënte toetsing van medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de WMO. WMO-
plichtige onderzoeken zijn medisch-wetenschappelijke onderzoeken waarbij de proefpersonen 
aan handelingen worden onderworpen en/of hen gedragswijzen worden opgelegd. Het doel 
van de toetsing van WMO-plichtig onderzoek is het waarborgen van de rechten, de veiligheid 
en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, 
alsmede het waarborgen dat de opzet en de uitvoering geschieden conform de eisen uit de 
WMO, met inachtneming van het belang van de vooruitgang van de medische wetenschap.  
 
Kring waarvoor de METC werkzaam is 
De commissie beoordeelt WMO-plichtig onderzoek waarvan het academisch ziekenhuis 
Maastricht (azM), Maastricht University (UM) of een daaraan gelieerde instelling de verrichter 
is en/of waarvan het azM en/of UM uitvoerder is en dat geheel of gedeeltelijk zal worden 
uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van): 
• het Maastricht UMC+: het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en/of de Faculty of 

Health, Medicine and Life Sciences (FHML/UM); 
• Maastricht University waar het betreft de Faculty of Psychology and Neuroscience 

(FPN/UM). 
Voor zover daarover door de METC in overleg met de Raad van Bestuur afspraken zijn gemaakt, 
kan de commissie op overeenkomstige wijze WMO-plichtig onderzoek beoordelen, waarbij een 
andere instelling op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland de verrichter en/of 
uitvoerder is.  
 
Positionering  
De METC azM/UM is een zelfstandig bestuursorgaan en kan als zodanig voor de burger 
bindende besluiten nemen. De commissie functioneert onafhankelijk van de instellingen 
waarvoor zij toetst. Het (ambtelijk) secretariaat van de METC is ondergebracht bij de 
Bestuursstaf van het azM.  
 
1.2 Samenstelling commissie en vaste adviseurs 
 
Op 31 december 2019 bestond de commissie uit twee kamers, met 24 vaste leden en 7  
plaatsvervangende leden. Tevens had de commissie twee vaste adviseurs, namelijk dr. ir. E.D. 
Gommer (klinisch fysicus azM), adviseur medische hulpmiddelen en mw. dr. A.M.A. Wagemans 
(arts verstandelijk gehandicapten), adviseur wilsonbekwamen. De commissie heeft in 2019 bij 
zeventien WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen, waarbij gebruik gemaakt werd van een 
medisch hulpmiddel, een beroep gedaan op de vaste adviseur medische hulpmiddelen. De 
commissie heeft geen beroep gedaan op externe deskundigen. In 2019 zijn er vier nieuwe 
leden door de CCMO benoemd en tot de commissie toegetreden en zijn er zeven leden 
herbenoemd door de CCMO (de benoemingstermijn is maximaal drie maal vier jaar).  
In bijlage I is de samenstelling van de commissie in 2019 weergegeven.  
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1.3 Samenstelling secretariaat 
 
De samenstelling van het secretariaat was in 2019 als volgt: 
• mw. mr. R.C.W. van Gils  ambtelijk secretaris 
• mw. dr. E.C.H. van den Ham  secretaris  
• mw. dr. N.J.H. Broers   secretaris (per 01-10-2019) 
• mw. I.A.T. Heutinck   secretaresse  
• mw. A.H.J.M. Boere   secretaresse  
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2. Werkwijze commissie  
 
2.1 Plenaire vergadering 
 
In 2019 werden er 37 plenaire vergaderingen belegd waarin WMO-plichtige 
onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld: 20 vergaderingen van kamer I en 17 vergaderingen van 
kamer II.  In deze vergaderingen werden voornamelijk primaire indieningen van nieuwe WMO-
plichtige onderzoeksvoorstellen besproken.  
De leden ontvangen ongeveer een week voor de vergadering een agenda en kunnen de 
onderzoeksvoorstellen digitaal inzien via CorsaNxT. Voor aanvang van de vergadering geven 
verschillende, daartoe aangewezen referenten schriftelijke adviezen, die door het secretariaat 
in CorsaNxt worden geregistreerd. Toewijzing van de referenten geschiedt door de 
secretarissen in overleg met de voorzitter of vice-voorzitter. Aan het begin van iedere 
vergadering wordt er vastgesteld of alle verplichte disciplines aanwezig zijn en of er sprake is 
van belangenverstrengeling (in dat geval verlaat het betreffende commissielid de vergadering). 
De bespreking van de onderzoeksvoorstellen vindt plaats aan de hand van een vast format. De 
besluitvorming wordt vastgelegd in de notulen. Doorgaans worden reacties op vragen naar 
aanleiding van de primaire beoordeling door het dagelijks bestuur beoordeeld. Het dagelijks 
bestuur is daartoe gemandateerd. Het is in 2019 15 keer voorgekomen dat de reactie van 
onderzoekers op vragen van de commissie opnieuw in de plenaire vergadering werd besproken 
(driemaal ging het om een geneesmiddelenonderzoek). In 2019 zijn er 2 amendementen op 
een reeds goedgekeurd WMO-plichtig onderzoek in de plenaire vergadering besproken. Alle 
andere amendementen werden door het dagelijks bestuur besproken.  
 
2.2 Dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur van de commissie bestond in 2019 uit de voorzitter, de vice-voorzitter, 
een arts-lid, een methodoloog-lid en een lid ziekenhuisapotheker. Bij de wekelijkse vergadering 
worden wat betreft WMO-plichtig onderzoek met name reacties van onderzoekers op vragen 
besproken, net als (substantiële) amendementen, SUSAR’s (vermoedens van onverwachte 
ernstige bijwerkingen), SAE’s (ongewenste ernstige voorvallen) en alle soorten rapportages. Te 
denken valt daarbij aan voortgangsrapportages, jaarlijkse veiligheidsrapportages, line-listings, 
meldingen van (voortijdige) beëindigingen van studies, (tijdelijke) opschortingen en 
eindrapportages. Verder is het dagelijks bestuur belast met de proportionele toetsing van niet 
WMO-plichtig onderzoek. Tenslotte worden algemene en beleidszaken in het dagelijks bestuur 
besproken.  
 
2.3 Algemene ledenvergadering 
 
In algemene ledenvergaderingen worden beleidszaken, (ethische) dilemma’s, (inter)nationale 
ontwikkelingen en literatuur behandeld. Verder wordt er aandacht besteed aan zelfreflectie.  
In 2019 hebben er 2 algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden. Belangrijkste 
bespreekpunten waren de VHP-pilot, de EU-Verordening inzake klinisch 
geneesmiddelenonderzoek en de EU-Verordening medische hulpmiddelen, de consequenties 
van deze Verordeningen voor de METC-beoordelingen en de voorbereiding van de commissie 
op de veranderingen die de genoemde Verordeningen met zich meebrengen.  
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3. De toetsing van WMO-plichtig onderzoek 
 
3.1  Ingediende onderzoeksvoorstellen 
 
In figuur 1 is het aantal in 2015-2019 ingediende onderzoeksvoorstellen vermeld, verdeeld 
naar geneesmiddelenonderzoek en overig onderzoek. De beoordeling was nog niet in alle 
gevallen afgerond op 31 december van het genoemde jaar.  
 
Figuur 1: Aantal ingediende onderzoeksvoorstellen in de periode 2015-2019 
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Er zijn in 2019 in totaal 93 WMO-plichtige onderzoeken ingediend: 9 
geneesmiddelenonderzoeken en  84 overige onderzoeken.   

 
3.2 Primaire beoordelingen  
 
Totaal aantal besluiten 
In tabel 1 is het totaal aantal in 2015 t/m 2019 uitgebrachte besluiten vermeld, onderverdeeld 
in geneesmiddelenonderzoek en overig onderzoek. Dit overzicht omvat voor de genoemde 
jaren tevens de ingediende onderzoeksvoorstellen, die op 31 december van het daaraan 
voorafgaande jaar nog in behandeling waren en waarvan de beoordeling in het genoemde jaar 
is afgerond. In bijlage II treft u een overzicht van de door de commissie in 2019 beoordeelde 
protocollen aan.  
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Tabel 1: Totaal aantal besluiten, uitgebracht in de periode 2015-2019 
 
Aantal beoordeelde dossiers WMO-plichtig 
onderzoek 2019 2018 2017 2016 2015 

Totaal aantal positieve besluiten 106 95 103 106 119 

A. Positieve besluiten geneesmiddelenonderzoek 21 8 13 17 14 

B. Positieve besluiten overig onderzoek 85 87 90 89 105 

Totaal aantal negatieve besluiten 1 0 0 2 2 

A. Negatieve besluiten   
     geneesmiddelenonderzoek 1 0 0 0 0 

B. Negatieve besluiten overig onderzoek 0 0 0 2 2 

Totaal aantal besluiten 107 95 103 108 121 

 
In 2019 zijn er 4 onderzoeksvoorstellen door de onderzoekers tijdens de 
beoordelingsprocedure ingetrokken. Eén onderzoeksvoorstel is door de commissie 
geseponeerd. De commissie heeft in 2019 bij 4 onderzoeken die waren ingediend als WMO-
plichtig onderzoek geoordeeld dat het niet-WMO plichtig onderzoek betrof (2 van deze 
onderzoeken waren ingediend in 2018 en 2 in 2019). Er waren 30 WMO-plichtige 
onderzoeksvoorstellen, ingediend vóór of in 2019, nog in behandeling op 31 december 2019.   
 
 
Negatieve besluiten 
De commissie heeft in 2019 één negatief besluit uitgebracht. Het betreft een negatief besluit  
over een WMO-geneesmiddelenonderzoek. Het besluit was gebaseerd op de toetsingscriteria 
van artikel 3 WMO.  
Het afgewezen onderzoek betrof een fase 2b gerandomiseerd, gecontroleerd, open-label 
onderzoek naar het klinische effect en de veiligheid van een recombinant humane variant van 
het van nature voorkomende eiwitcomplex van insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1) en het 
meest voorkomende binding eiwit insulineachtige-groeifactorbindend eiwit-3 (IGFBP-3) in het 
voorkómen van chronische longziekte bij extreem prematuur geboren zuigelingen (drie-
armige opzet: twee verschillende doseringen van het onderzoeksmiddel en standaardzorg).  
De belangrijkste reden om het onderzoek af te wijzen was de twijfel over de veiligheid van de 
interventie. Naar het oordeel van de commissie wogen de risico ’s van het onderzoek niet op 
tegen het belang van het onderzoek en was de risk/benefit ratio niet gunstig voor de zeer 
kwetsbare proefpersonen in het voorliggende onderzoek (extreem premature kinderen). 
Verder oordeelde de commissie dat de vergoeding die degenen die het wetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren c.q. de instellingen waar het onderzoek plaatsvindt ontvangen niet in 
redelijke verhouding is tot de aard, de omvang en het doel van het wetenschappelijk 
onderzoek.  
 
 
Typering besluiten  
In tabel 2 is een overzicht opgenomen van typen besluiten uit 2019. Deze gegevens zijn 
afkomstig uit de jaarrapportage over 2019 voor de METC azM/UM uit ToetsingOnline.  



 11 

Tabel 2: Typering besluiten van de METC azM/UM in 2019 
Aantal onderzoeksdossiers   
Totaal  107 

 Geneesmiddelenonderzoek 22  
Niet-geneesmiddelenonderzoek 85  
Typering onderzoeksdossiers   
Onderzoek  met geneesmiddelen 22  
Overig interventieonderzoek 54  
Observationeel onderzoek 31 

 
Multicenteronderzoek 39  
Monocenteronderzoek 68  
Aantal proefpersonen NL   
Totaal aantal proefpersonen 12193 

 
Aantal proefpersonen in onderzoek met geneesmiddelen 811 6,7 % 
Aantal proefpersonen in overig interventieonderzoek 4295 35,2 % 
Aantal proefpersonen in observationeel onderzoek 7087 58,1 % 
Categorieën proefpersonen  

 
Aantal onderzoeken met wilsbekwame volwassenen 106  
Aantal onderzoeken met wilsonbekwame volwassenen 
Aantal onderzoeken met wilsbekwame minderjarigen 

3 
3  

Aantal onderzoeken met wilsonbekwame minderjarigen 1 
 Aantal onderzoeken met minderjarigen (<12 jaar)  
 

Indeling onderzoek met minderjarigen en wilsonbekwamen   
Aantal besluiten voor onderzoek met minderjarigen en 
wilsonbekwame volwassenen 7  
Aantal besluiten voor therapeutisch onderzoek 4 

 
Aantal besluiten voor niet-therapeutisch onderzoek 3  
Aantal besluiten voor niet-therapeutisch observationeel onderzoek 3  
Geneesmiddelenonderzoek per fase   
Aantal geneesmiddelenonderzoek fase I 
Aantal geneesmiddelenonderzoek fase II 

2 
12  

Aantal geneesmiddelenonderzoek fase III 3  
Aantal geneesmiddelenonderzoek fase IV 3 

 Aantal geneesmiddelenonderzoek fase overig 2 
 

Type interventieonderzoek  
 

Aantal studies met interventie 76  
Aantal studies met met geneesmiddelen volgens WMO 
Aantal studies met geneesmiddelen 
Aantal studies met andere geneesmiddeleninterventies 
Aantal studies met interventies anders dan met geneesmiddelen 
volgens WMO 

22 
20 
3 
 
62 

 

Aantal studies met medische hulpmiddelen 16  
Aantal studies met operaties 10 

 Aantal studies met psychosociale interventies 4 
 Aantal studies met voeding(sstoffen) 19 
 Aantal studies met bewegingstherapie 7 
 

Aantal studies met radiotherapie 
Aantal studies met blootstelling 

7 
2  

Aantal studies met andere niet-geneesmiddeleninterventies 12 
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Verdeling besluiten per verrichter  
In tabel 3 is een overzicht opgenomen van het aantal besluiten per verrichter. Van de besluiten 
voor onderzoeksvoorstellen waarbij Maastricht University de verrichter is, zijn de meeste 
onderzoeksvoorstellen afkomstig van het Department of Nutrition and Movement Sciences (16 
besluiten) en het  Department of Human Biology (10 besluiten). Van de besluiten voor 
onderzoeksvoorstellen waarbij het academisch ziekenhuis Maastricht de verrichter is, zijn de 
meeste onderzoeksvoorstellen afkomstig van de afdeling Algemene Heelkunde (7 besluiten). 
 
Tabel 3: Verdeling besluiten per verrichter (opdrachtgever) in 2019 

Verrichter (opdrachtgever) WMO-besluiten 
academisch ziekenhuis Maastricht 40 
Maastricht University  45 
Andere instellingen  3 
Farmaceutische industrie 12 
Overig 7 
Totaal 107 

 
Beoordelingstermijnen 
In tabel 4  zijn de beoordelingstermijnen met betrekking tot de in 2019 afgegeven besluiten 
van de commissie weergegeven. De beoordelingstermijn vangt aan bij ontvangst van het 
onderzoeksdossier en wordt opgeschort indien de commissie een reactie verlangt van de 
onderzoekers. De wettelijke beoordelingstermijn van geneesmiddelenonderzoek is 60 dagen. 
Voor het overige onderzoek is de wettelijke beoordelingstermijn 56 dagen, deze termijn mag 
eenmaal verlengd worden met een redelijke termijn (tot in totaal 112 dagen).  
In 2019 zijn de beoordelingstermijnen toegenomen ten opzichte van 2018: voor 
geneesmiddelenonderzoek van gemiddeld 52 naar 58 dagen en voor het overig onderzoek van 
gemiddeld 60 naar 70 dagen.  De belangrijkste reden hiervoor is de overbelasting van het 
ambtelijk secretariaat.  
 
Tabel 4: Beoordelingstermijnen besluiten in 2019 

Type onderzoek  Gemiddelde 
beoordelingstermijn 
(dagen) 

Mediaan en range 
beoordelingstermijn (dagen) 

Geneesmiddelenonderzoek 58 58 (44-68) * 
Overig onderzoek 70 68 (31-110) 

 
∗ De commissie heeft de wettelijke beoordelingstermijn van één geneesmiddelenonderzoek 

overschreden (met toestemming voor de overschrijding van de onderzoeker) 
 
 
3.3 Amendementen 
 
Aantal (substantiële) amendementen  
In 2019 zijn er 353 amendementen (wijzigingen) op reeds lopend onderzoek ingediend bij de 
commissie. De commissie heeft in 2019 de beoordeling van 315 amendementen afgerond. 
Daarbij zijn er 159 nadere positieve besluiten genomen over substantiële amendementen en 
zijn er 156 niet-substantiële amendementen ter kennisgeving aangenomen. In tabel 5 is 
weergegeven welk type amendementen dit betreft.  
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 Tabel 5: Aantal beoordeelde amendementen in 2019 

Type amendement Aantal beoordelingen 
1. Substantieel amendement geneesmiddelenonderzoek 58 
2. Niet-substantieel amendement 

geneesmiddelenonderzoek  
29 

3. Substantieel amendement overig onderzoek 101 
4. Niet-substantieel amendement overig onderzoek 127 

 
Het aantal nadere positieve besluiten is met 34 toegenomen ten opzichte van 2018 (16 nadere 
positieve besluiten over geneesmiddelenonderzoek en 18 nadere positieve besluiten  over niet-
geneesmiddelenonderzoek). Het aantal beoordeelde niet-substantiële amendementen is 
nagenoeg gelijk gebleven.   
 
 
Beoordelingstermijnen (substantiële) amendementen  
In tabel 6  zijn de beoordelingstermijnen met betrekking tot de in 2019 door de commissie 
beoordeelde amendementen weergegeven. De wettelijke beoordelingstermijn van 
substantiële amendementen op geneesmiddelenonderzoek is 35 dagen. Voor de beoordeling 
van alle overige amendementen is deze termijn 56 dagen, deze termijn mag eenmaal verlengd 
worden met een redelijke termijn (tot in totaal 112 dagen). De beoordelingstermijnen in 2019 
zijn nagenoeg gelijk aan die van 2018.  
 
Tabel 6: Beoordelingstermijnen amendementen in 2019 

Type amendement  Gemiddelde 
beoordelingstermijn 
(dagen) 

Mediaan en range 
beoordelingstermijn (dagen) 

1. Substantieel amendement 
geneesmiddelenonderzoek 

21 21 (5-35) 

2. Niet-substantieel amendement 
geneesmiddelenonderzoek  

13 9 (1-47)* 

3. Substantieel amendement 
overig onderzoek 

35 28 (5-113)* 

4. Niet-substantieel amendement 
overig onderzoek 

13  7 (1-77) 

 
∗ De commissie heeft de wettelijke beoordelingstermijn van één niet-substantieel amendement op een 

geneesmiddelenonderzoek en van één substantieel amendement op een niet-
geneesmiddelenonderzoek overschreden  

 
 
Negatieve nadere besluiten 
De commissie heeft in 2019 geen negatieve nadere besluiten met betrekking tot 
amendementen inzake WMO-plichtig onderzoek uitgebracht. 
 
 
3.4 SUSAR’s en SA(D)E’s  
 
Een SUSAR is een Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, een vermoeden van een 
onverwachte ernstige bijwerking, bij geneesmiddelenonderzoek. Een SAE is een Serious 
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Adverse Event, een ongewenst ernstig voorval. Een SADE is een Serious Adverse Device Event, 
een ongewenst ernstig voorval bij een studie met een medisch hulpmiddel. Een line-listing is 
een periodieke overzichtslijst van SAE’s dan wel SUSAR’s. Alle meldingen worden door het 
dagelijks bestuur van de commissie beoordeeld.  
In 2019 zijn er bij de commissie in totaal 1641 SUSAR’s / SA(D)E’s ingediend. De commissie 
heeft 1643 meldingen ter kennisgeving aangenomen. In tabel 7 is aangegeven welk type 
melding dit betreft. Het aantal meldingen dat ter kennisgeving is aangenomen is lager 
vergeleken met 2018 (2001 meldingen). Dit kan deels verklaard worden door het feit dat een 
aantal onderzoeken  met zeer veel SUSAR- c.q. SAE-meldingen in 2019 is afgesloten.  
 
Tabel 7:Ter kennisgeving aangenomen SUSAR’s en SA(D)E’s in 2019 

Type melding  Aantal ter kennisgeving aangenomen 
meldingen 

(Follow-up meldingen van) SUSAR’s 1062  
SA(D)E’s 531 
Line-listings van SUSAR’s/SAE’s  50 

 
 
3.5 Voortijdige beëindigingen en opschortingen 
 
Voortijdige beëindigingen 
In 2019 heeft de commissie 29  meldingen van een voortijdige beëindiging van een onderzoek 
ontvangen. Er zijn in 2019 29 meldingen van een voortijdige  beëindiging aangenomen; dit 
betreft ook enkele meldingen uit 2018. Er zijn géén onderzoeken voortijdig beëindigd om 
veiligheidsredenen. De voornaamste redenen voor voortijdige beëindiging waren problemen 
met de inclusie en haalbaarheid.  
 
Opschortingen 
In 2019 is er één positief beoordeeld WMO-onderzoek opgeschort. Het betreft een onderzoek 
naar het effect van cytokine-adsorptie op vasoplegie, een veel voorkomende complicatie na 
cardiothoracale chirurgie die geassocieerd is met een verhoogde mortaliteit en morbiditeit. Bij 
de eerste drie patiënten ontstond een hypocalciëmie. Deze hypocalciëmie werd veroorzaakt 
door de instellingen van het dialyse-apparaat. Na aanpassing van het onderzoeksprotocol (i.e. 
wijziging van de instellingen van het dialyse-apparaat) is het onderzoek begin 2020 herstart.  
 
 
3.6 Voortgangs-, veiligheids- en eindrapportages 
 
Omdat de commissie na het afgeven van een positief besluit verantwoordelijk blijft voor dit 
besluit, is het van belang dat zij wordt geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. 
Onderzoekers leveren hiertoe jaarlijks een voortgangsrapportage en bij 
geneesmiddelenonderzoek jaarlijks ook een veiligheidsrapportage (DSUR) aan. Verder melden 
onderzoekers de einddatum van het onderzoek en leggen zij een eindrapportage en publicaties 
aan de commissie voor. Onderzoekers worden door het secretariaat per email gewezen op de 
deadlines voor het aanleveren van voortgangs- en eindrapportages.  
In 2019 heeft de commissie 221 voortgangsrapportages, 37 DSUR’s en 131 meldingen einde 
studie, eindrapportages en/of publicaties  ontvangen.  De commissie heeft in 2019 in totaal 
366 rapportages ter kennisgeving aangenomen. Zie tabel 8 voor een verdere specificatie. Het 
totaal aantal aangenomen rapportages is licht toegenomen ten opzichte van 2018 (353 
rapportages).   
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Tabel 8:Ter kennisgeving aangenomen rapportages in 2019 
Type rapportage  Aantal ter kennisgeving aangenomen 

rapportages 
Voortgangsrapportages 204 
DSUR’s  38  
Meldingen einde studie, eindrapportages 
en/of publicaties  

124 

 
 
3.7 Administratief beroep 
 
In 2019 is er één administratief beroepschrift tegen een door de commissie uitgebracht 
negatief besluit inzake een WMO-geneesmiddelenonderzoek ingediend bij de CCMO. Dit 
beroepschrift was nog in behandeling op 31-12-2019. 
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4. Overige werkzaamheden 
 
4.1 Niet WMO-plichtig onderzoek 
 
De commissie adviseert desgevraagd onderzoekers over de vraag of wetenschappelijk 
onderzoek wel of niet WMO-plichtig onderzoek betreft. Indien er sprake is van niet-WMO 
plichtig onderzoek, geeft de commissie een niet-WMO verklaring af. Alleen niet WMO-plichtig 
onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd in of met medewerking van 
(medewerkers van) het Maastricht UMC+ en dat medisch-wetenschappelijk van aard is, wordt 
door de commissie inhoudelijk getoetst (proportionele toetsing). De commissie gebruikt voor 
de proportionele toetsing onder meer bepalingen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de 
gedragscodes van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen: de Code Goed 
Gedrag (Gedragscode gezondheidsonderzoek met gegevens) en de Code Goed Gebruik 
(Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek). Als de proportionele toetsing is afgerond, geeft de commissie een niet-WMO 
verklaring af.  
 
Toetsing van niet WMO-plichtig onderzoek vindt alleen via een digitale portal plaats. Het 
digitale aanvraagformulier is dynamisch opgebouwd. Het type onderzoek bepaalt welke 
specifieke velden in het formulier ingevuld moeten worden. Toetsing gebeurt door minimaal 
twee leden van het dagelijks bestuur en één van de secretarissen van de commissie. Zij 
formuleren eventuele vragen voor de onderzoekers in het aanvraagformulier. Wanneer er 
twijfel bestaat of een aanvraag wel of niet WMO-plichtig is, wordt de aanvraag in het voltallige 
dagelijks bestuur besproken. De onderzoekers kunnen vragen van de commissie in (een revisie 
van) het aanvraagformulier beantwoorden. Uiteindelijk volgt er vanuit het systeem een 
automatisch gegeneerde niet-WMO verklaring.  
 
In 2019 zijn er 373  aanvragen voor een niet-WMO verklaring ingediend (zie ook figuur 2). Er 
werden in 2019 331 niet-WMO verklaringen afgegeven. Twee aanvragen werden door het 
dagelijks bestuur als WMO-plichtig beoordeeld. Op 31 december 2019 waren er nog 71 
aanvragen in behandeling.  
 
Het aantal aanvragen voor een niet-WMO verklaring is in 2019 afgenomen ten opzichte van 
2018 (437 ingediende aanvragen). Het aantal afgegeven verklaringen is nagenoeg gelijk 
gebleven (323 niet-WMO verklaringen in 2018). De afname van het aantal ingediende 
aanvragen kan mogelijk deels verklaard worden doordat Maastricht University in maart 2019 
de Ethics Review Committee Health, Medicine and Life Sciences (FHML-REC) heeft ingesteld. 
Deze commissie beoordeelt niet WMO-plichtig onderzoek met mensen dat wordt uitgevoerd 
binnen de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University en waarbij 
géén patiënten uit het azM zijn betrokken. Eerder werd dit onderzoek allemaal door de METC 
azM/UM beoordeeld.  
 
 
In 2019 is er een nieuwe versie van de digitale portal opgeleverd. Helaas is het updaten van de 
portal niet zonder problemen verlopen. De portal is enkele weken buiten gebruik geweest en 
ook nadat de portal weer in de lucht was hebben onderzoekers, de leden van het dagelijks 
bestuur van de commissie en de secretarissen veel problemen gehad bij het indienen en het 
afhandelen van de aanvragen. Dit alles heeft geleid tot een stagnatie van het aantal 
indieningen en aanzienlijke vertragingen in de afhandeling van aanvragen.  
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De  commissie streeft er naar om binnen twee weken een niet-WMO verklaring af te geven.  De 
combinatie van problemen rondom de update van de portal en de overbelasting van het 
secretariaat hebben gemaakt dat de doorlooptijd voor de beoordeling van een niet-WMO 
aanvraag in 2019 voor het merendeel van de aanvragen aanzienlijk langer was. 
 
 
Figuur 2: Aantal ingediende aanvragen voor een niet-WMO verklaring in de periode 2015-2019 

 
 
 
In 2019 zijn er 50 amendementen op niet-WMO plichtig onderzoek ingediend. De commissie 
heeft in 2019 63 amendementen ter kennisgeving aangenomen (een aantal van deze 
amendementen werd in 2018 ingediend). 
 
4.2 Embryowet  
 
De commissie heeft in 2019 geen aanvragen ontvangen c.q. beoordelingen uitgevoerd in het 
kader van de Embryowet.   
 
4.3 Wet foetaal weefsel 

 
De commissie heeft in 2019 geen aanvragen ontvangen c.q. beoordelingen uitgevoerd inzake 
wetenschappelijk onderzoek met foetaal weefsel.   
 
4.4 Klachten, Wob-verzoeken en dwangsommen 
 
De commissie heeft in 2019 geen klachten over het functioneren van de commissie (in de zin 
van de klachtenregeling van de commissie) ontvangen.  
De commissie heeft in 2019 evenmin een Wob-verzoek (verzoek tot openbaarmaking van 
stukken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur) ontvangen. 
In 2019 heeft zich geen situatie voorgedaan in de zin van de Wet dwangsom en beroep bij niet 
tijdige beslissingen. Als gevolg van deze wet kunnen indieners de METC een dwangsom 
opleggen als de METC zich niet aan haar wettelijke beoordelingstermijnen houdt.  
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5. Algemene zaken 
 
5.1  Operational Excellence 
 
Operational Excellence staat voor de manier waarop de medewerkers van het Maastricht 
UMC+ hun organisatie in een continu proces verbeteren. Klantgerichtheid en efficiëntie zijn 
hierin leidend. De METC azM/UM heeft daarbij aansluiting gezocht. Haar speerpunten en 
ambities zijn vastgelegd in een beleidsplan. Het is inmiddels onderdeel van de werkwijze van 
de commissie geworden om de principes uit Lean Six Sigma (een strategie en manier van 
werken die gericht is op het creëren van waarde voor de klant in alle werkprocessen en op het 
elimineren van verspilling) toe te passen bij het efficiënter inrichten van de werkprocessen.  
 
5.2 Scholing  
 
Nieuwe commissieleden worden in een inwerkgesprek met één van de secretarissen op de 
hoogte gesteld van de inhoud van de WMO, relevante wet- en regelgeving, het METC-werk en 
relevante publicaties. Na het eerste jaar lidmaatschap volgt een evaluatiegesprek en na elke 
vier jaar METC-lidmaatschap een termijngesprek, beiden met de (vice-)voorzitter en één van de 
secretarissen. In 2019 hebben er 4 evaluatiegesprekken plaatsgevonden en 7 
termijngesprekken. In deze gesprekken wordt onder meer aandacht besteed aan individuele 
scholingswensen.  
Aan scholing van de commissieleden, wat betreft landelijke ontwikkelingen, wordt verder 
aandacht besteed aan het begin van de plenaire vergaderingen, in de algemene 
ledenvergaderingen van de METC, in het secretarissenoverleg en de voorjaars- en 
najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van METC’s (NVMETC), in het halfjaarlijkse 
voorzittersoverleg tussen de voorzitters van de METC’s in Nederland en in de 
informatiebijeenkomsten met betrekking tot de pilot Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP). 
In 2019 zijn enkele leden aanwezig geweest bij een NVMETC-scholingsdag. Verder hebben de 
secretarissen en een aantal leden het symposium van de NVMETC in het AMC en het 
jubileumsymposium van de CCMO bijgewoond.  
 
5.3 VHP-pilot  
  
De METC azM/UM neemt deel aan de pilot met betrekking tot de Vrijwillige 
Harmonisatieprocedure (VHP) ter voorbereiding op de implementatie van de EU-Verordening 
voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. De VHP-pilot heeft  METC azM/UM heeft in 2019 
géén onderzoeksdossiers beoordeeld in het kader van de VHP-pilot. De METC azM/UM heeft 
zelf geoefend met het opstellen van beoordelingsrapporten voor geneesmiddelenonderzoek.  
 
5.4 Intervisie 
 
De METC azM/UM heeft twee commissieleden en twee secretarissen afgevaardigd voor 
deelname aan intervisies van METC’s door de NVMETC. Er heeft in 2019 geen intervisie van de 
NVMETC plaatsgevonden bij de METC azM/UM.  
 
5.5 CCMO-toezicht  
 
In 2019 zijn er geen CCMO-toezichtacties uitgevoerd bij de METC azM/UM.  
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5.6 Financiën 
 
De commissie brengt toetsingskosten in rekening voor de primaire beoordeling van tweede en 
derde geldstroom WMO-plichtig onderzoek en voor eerste geldstroom WMO-plichtig 
onderzoek waarbij een andere instelling op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland 
dan het azM of de UM de verrichter en/of uitvoerder is.  
Per 1 januari 2019 participeert de FPN van de UM niet langer in de nacalculatiesystematiek met 
betrekking tot de financiën van de METC azM/UM . 
In de vergoeding van de kosten voor de beoordeling van eerste geldstroom onderzoek waarbij 
het azM of de UM (FHML) de verrichter is, wordt voorzien door het azM en de UM (FHML). Deze 
instellingen ontvangen aan het einde van elk kalenderjaar een nota die gebaseerd is op het 
kostensaldo van de commissie (i.e. de jaarlijks vastgestelde kosten van de METC minus de 
vergoedingen voor de beoordeling van tweede en derde geldstroom WMO-plichtig onderzoek 
in dat jaar), waarbij het kostensaldo is omgeslagen in de getalsverhouding waarin het azM en 
de faculteit FHML van de UM onderzoeksvoorstellen gefinancierd uit eerste geldstroom 
hebben aangeboden. 
De commissie hanteert verder een eenmalig jaarlijks tarief van € 500,- per studie voor de 
beoordeling van substantiële/inhoudelijke amendementen op WMO-plichtig onderzoek. Voor 
het afgeven van een niet WMO-verklaring worden geen kosten berekend.  
Het exploitatieoverzicht van de commissie over 2019 was bij het ter perse gaan van dit 
jaarverslag nog niet vastgesteld.  
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Bijlage I: Samenstelling METC azM/UM in 2019 
 
Kamer I   
Naam Functie WMO-discipline 
Prof. dr. J.G. Maessen hoogleraar cardiothoracale chirurgie 

azM/UM 
arts (voorzitter METC 
azM/UM) 

Dr. A.W.D. Gavilanes kinderarts / neonatoloog azM arts  / kinderarts  
Mw. dr. H.A. Gietema  radioloog azM arts  
Prof. dr. A.F.G. Leentjens hoogleraar neuropsychiatrie azM arts  
Dr. S. Croes ziekenhuisapotheker azM ziekenhuisapotheker (lid 

dagelijks bestuur) 
Dr. F.H.M. Vanmolkot internist azM  klinisch farmacoloog 
Dr. C. Thijs 
Dr. S. van Kuijk 

methodoloog / epidemioloog UM 
methodoloog / klinisch epidemioloog 
azM 

methodoloog 
methodoloog (vanaf 01-09-
2019) 

Mw. mr. A.J.M. van der Zanden 
Mw. dr. D. Horstkötter 

jurist – buitenlid 
ethicus 

jurist  
ethicus 

Mw. drs. K.I.H. Pasman-de Roo coach / trainer - buitenlid proefpersonenlid  
   
   

Kamer II   

Naam Functie WMO-discipline 
Prof. dr. A.A.M. Masclee hoogleraar maagdarmleverziekten 

azM/UM 
arts (vice-voorzitter METC 
azM/UM  

Dr. G.V.A. van Ommen cardioloog azM arts (lid dagelijks bestuur) 
Prof. dr. S. Hauptmann patholoog azM arts (tot 01-05-2019) 

Dr. P. van Paassen 
Prof. dr. H.C. Schouten 

internist / klinisch immunoloog azM 
emeritus hoogleraar interne 
geneeskunde i.h.b. hematologie 

arts 
arts 

Dr. P.K.C. Janssen ziekenhuisapotheker VieCuri MC voor 
Noord-Limburg  

ziekenhuisapotheker / 
klinisch farmacoloog  

Mw. dr. C.H.G. Bastiaenen epidemioloog UM methodoloog (lid dagelijks 
bestuur)  

Mw. dr. M.M. ten Hoopen universitair docent gezondheidsrecht 
UM 

jurist 

Mw. mr. L. Bongers gezondheidsjurist jurist (vanaf 01-01-2019) 
Mw. dr. C. Widdershoven-
Heerding 
Dr. E.F.J. van de Laar 

ethicus / filosoof – buitenlid 
 
ethicus - buitenlid 

ethicus (tot 01-04-2019) 
 
ethicus (vanaf 01-04-2019) 

Drs. M.J. Oude Wansink ondernemer / onderzoeker - buitenlid proefpersonenlid  

Dr. G. Plasqui universitair docent department of 
Nutrition and Movement Sciences UM 

geen 

Mw. dr. A. Vermeeren  universitair docent department of 
Neuropsychology and 
Psychopharmacology UM 

geen 
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Plaatsvervangende leden   
Naam Functie WMO-discipline 
Prof. dr. M.F. von Meyenfeldt emeritus hoogleraar oncologische 

chirurgie azM/UM 
arts (tot 01-04-2019) 

Mw. prof. dr. A.C. Dingemans hoogleraar pulmonologie en thoracale 
oncologie  azM/UM 

arts (tot 01-05-2019) 

Prof. dr. E. Dompeling hoogleraar kinderpulmonologie 
azM/UM 

kinderarts  

Dr. S.M.J. van Kuijk klinisch epidemioloog / methodoloog 
azM 

methodoloog (tot 01-09-
2019) 

Dr. L.J. Schouten methodoloog / epidemioloog-arts UM methodoloog  

Prof. dr. L.J.M. Smits professor of Clinical Epidemiology and 
Risk-Based Care UM 

methodoloog 

Prof. dr. W.J. Dondorp bijzonder hoogleraar humanisme en 
ethiek van reproductieve genetica 
(Socrates leerstoel) UM 

ethicus 

Dr. R.H. Houtepen universitair docent gezondheidsethiek 
UM 

ethicus  

Mw. A.F.P. Wijnheijmer  decaan / studiebegeleider / lerares 
basisonderwijs - buitenlid 

proefpersonenlid 
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Bijlage II: Overzicht van in 2019 beoordeelde protocollen 
 

METC 
nummer  

Registratienr 
CCMO Verrichter Titel 

18-1-004 64729.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Qualification of imaging methods to assess cancer drug induced interstitial lung disease (ImageILD) 

18-2-004 65333.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Local steroid production (intracrinology) in endometriosis – inter & intra patient variability 

18-2-011 66101.068.18 Maastricht University Ultra-high field MRI in DBS for epilepsy 

18-005 64034.068.18 MAASTRO clinic 
Re-induction of a systemic immune response after initial response with immune therapy with 
radiotherapy in metastatic or local recurrent lung cancer; a prospective phase II trial  

18-012 65402.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Patient Recorded Integrated Measurements (PRIMs) 

18-014 65596.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Home-based personalized prehabilitation program for high-risk patients undergoing major elective 
abdominal surgery 

18-015 66481.068.18 Maastricht University Relation between cognitive performance and decision making: modulation with modafinil 

18-018 64912.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht An innovative breath test for better care for children with asthma-like symptoms: the ADEM2 study 

18-019 64867.068.18 Gilead Sciences 
Extended Access of Momelotinib for Subjects with Primary Myelofibrosis (PMF) or Post-
polycythemia Vera or Post-essential Thrombocythemia Myelofibrosis (Post-PV/ET MF) 

18-020 66929.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Value of Ultra High field MRI for lesion detection in patients with suspected focal epilepsy and 
negative 3T MRI 

18-025 63985.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Randomized controlled trial to assess the effect of vitamin K supplementation on the rate of elastin 
degradation in COPD 

18-026 67368.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Natural killer cell phenotype in unexplained recurrent miscarriages (OVIDE) 

18-030 67430.068.18 
Synapse Research 
Institute The role of active vWF in physiological platelet adhesion and aggregation 

18-031 67045.068.18 Maastricht University 
The effect of acute and short-term Aronia melanocarpa and combined aronia melanocarpa and 
guarana extract supplementation on cognitive function in healthy young adults 

18-032 67466.068.18 Maastricht University 
The effects of different bread types of fully known composition on gastrointestinal symptoms, 
microbiota, and metabolism in individuals with non-coeliac gluten sensitivity 

18-038 67079.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Noninvasive electrocardiographic imaging for individuals at risk for apparently idiopathic ventricular 
fibrillation (VIGILANCE) 

18-039 67736.068.18 Maastricht University 
Impact of galacto-oligosaccharides on the intestinal microbial composition and -activity: a proof of 
concept  study 

18-042 67586.068.18 
Incyte Biosciences 
Benelux 

INCMGA 0012-202  A Phase 2 Study of INCMGA00012 in Participants With Squamous Carcinoma 
of the Anal Canal Who Have Progressed Following Platinum-Based Chemotherapy 

18-044 64654.068.18 Universiteit Antwerpen Predicting outcome of total knee replacement surgery in patients with knee osteoarthritis 

18-045 67843.068.18 Maastricht University CHLAMOUR Study: Chlamydia at multiple anatomical sites 

18-048 66329.068.18 PellePharm Inc. 

A Multicenter, Randomized, Double-blind, Vehicle-controlled, Phase 3 Efficacy and Safety Study of 
Patidegib Topical Gel, 2%, for the Reduction of Disease Burden of Persistently Developing Basal Cell 
Carcinomas (BCCs) in Subjects with Basal Cell Nervus Syndrome 

18-049 67131.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Reactive balance training to improve balance control and reduce falls in olders adults: a randomized 
controlled trial 

18-050 68040.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Motivational coaching for exercise adherence following a 10-week exercise rehabillitation program 
in cancer patients 

18-051 67778.068.18 GH Research Limited A phase 1 dose-ranging study of GH001 in healthy volunteers 

18-052 68010.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Effect of vitamin C supplementation in autologous stem cell transplantations  
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18-053 67485.068.18 
Constellation 
Pharmaceuticals 

A Phase 1/2 Study of CPI-0610, a Small Molecule Inhibitor of BET Proteins: Phase 1 (Dose Escalation 
of CPI-0610 in Patients with Hematological Malignancies) and Phase 2 (Dose Expansion of CPI-0610 
with and without Ruxolitinib in Patients with Myelofibrosis) 

 
18-054 67133.068.18 Maastricht University Lowering Branched-Chain Amino Acids as a New Strategy to Treat Diabetes 

18-055 67234.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Safer & More Efficient Closure of Trocar Wounds; a Pilot Trial 

18-056 67646.068.18 Maastricht University Targeting the β2-adrenergic pathway to improve skeletal muscle glucose uptake in healthy humans 

18-057 67997.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Heart Failure with Preserved Ejection Fraction HFpEF - a prospective cohort 

18-058 67982.068.18 Alexion Europe SAS 

A Phase 3, Randomized, Parallel-Group, Multicenter, Open-Label, Pharmacokinetic, Noninferiority 
Study of Ravulizumab Administered Subcutaneously Versus Intravenously in Adult Patients With 
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Currently Treated With Eculizumab 

18-059 68218.068.18 Maastricht University 
Exercise during mild HYpoxia exposure To Reserve Impaired glucose Metabolism in overweight and 
obese humans (The HYTRIM study) 

18-060 68192.068.18 Maastricht University 
The impact of aerobic exercise pre-conditioning to maximize the skeletal muscle adaptive response 
to resistance type exercise training in healthy older adults 

18-061 68126.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Evaluating the utility of bone grafts in open wedge corrective osteotomy and plate fixation in 
patients with malunited distal radius fractures (WOPPeR trial) 

18-063 67027.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Deep brain stimulation for refractory tinnitus 

18-064 68306.068.18 Maastricht University 
Plant stanol esters in the prevention of clinical symptoms related tot asthma: The PLANTASTIC 
trial 

18-066 65130.068.18 
Clermont-Ferrand 
University Hospital 

Assessment of cardiac resynchronization therapy in patients with wide QRS and non-specific 
intraventricular conduction delay: a randomized trial 

18-068 67629.068.18 Maastricht University 
Phase II study examining the activity of L19-IL2 immunotherapy and stereotactic ablative 
radiotherapy in metastatic non-small cell lung cancer 

18-070 67170.068.18 Maastricht University 

A Double-Blind, Randomized, Phase IV, Mechanistic, Placebo-Controlled, Cross-Over, Single-Center 
Study to Evaluate the Effects of 2 Weeks Dapagliflozin Treatment on Nocturnal Substrate 
Oxidation, Glucose Metabolism and Muscle Mitochondrial Function in Individuals with Impaired 
Glucose Homeostatis (MaasFlex) 

18-071 68313.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Local Application of Pilocarpine for Relieving Dry Mouth Complaints: a randomized controlled pilot 
trial 

18-072 68189.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Effects of fructose on glucose and lactate excursions during an oral glucose tolerance test 

18-073 68531.068.18 Maastricht University 
The effect of protein hydrolysate supplementation to preserve muscle mass during immobilisation 
and enhance muscle regain during recovery 

18-074 67653.068.18 Sanofi-Aventis 
A Phase 1/2 open-label, multi center, safety, preliminary efficacy and pharmacokinetic (PK) study of 
isatuximab in combination with other anti-cancer therapies in participants with lymphoma  

18-075 68411.068.19 Maastricht University Effects of vaporised cannabis, with and without CBD, on driving and cognition 

18-076 64005.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Control Crohn Safe trial (CoCroS) 

18-078 68518.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Frailty in Uremia: A survey on the effects of CKD 3-5 on physical functioning and -activity, quality of 
life, and nutritional state.  

19-001 68345.068.18 
Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt AGBRESA Artificial Gravity Bed rest study 

19-002 67174.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Personalised hemodynamic modeling of arteriovenous grafts for prediction of vascular access 
stenosis and thrombosis 

19-003 68812.068.19 Maastricht University An evaluation of organ volume in well-trained strenght athletes 

19-004 68773.068.19 Maastricht University 
A new approach to calculate energy expenditure as assessed with doubly labelled water during high 
energy turnover: a proof of concept study 
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19-005 68796.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Evaluation of Heart Failure with preserved Ejection Fraction and peripheral microvascular 
dysfunction 

19-006 68301.068.18 Maastricht University 

A randomized controlled trial on the effect of pre-thickened oral nutritional supplements on 
nutritional status of nursing home residents with oropharyngeal dysphagia and (at risk of) 
malnutrition 

19-007 68966.068.19 Maastricht University 
To examine the effect of dietary supplementation with fish oils and complex lipids on mitochondrial, 
physical, and cognitive function, in elderly humans 

 
 
19-008 66473.068.19 Maastricht University The effect of repetitive intake of lipids in alginate gel on food intake and satiety 

19-009 67545.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Surgical excision versus photodynamic therapy and topical 5-fluorouracil in treatment of Bowen's 
disease: a multicenter randomized controlled trial  

19-010 68026.068.19 Maastricht University The detrimental course of acute intestinal ischemia: improvement of the diagnosis 

19-011 67405.068.18 
Trans Tasman Radiation 
Oncology Group (TROG) 

Focal Ablative STereotactic RAdiosurgery for Cancers of the Kidney - a Phase II Clinical Trial 
(FASTRACK II) 

19-012 69523.068.18 Maastricht University Prolonged muscle protein synthetic response to the ingestion of a large amount of protein 

19-013 68172.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Pharmakcokinetic boosting of osimertinib in patients with non-small cell lung cancer using cobicistat; 
the OSIBOOST pilot study 

19-014 67971.068.19 Bayer AG 
Performance of Centargo: a Novel Piston-Based injection system for high Throughput in CE CT – 
the PerCenT study 

19-015 69642.068.19 Maastricht University 
The evaluation of cheese vs milk for stimulating post-prandial and post-exercise muscle protein 
synthesis 

19-016 69685.068.19 Maastricht University 
The effect of a low compared compared to a high glycemic index/saturated fatty acid diet on hepatic 
fat 

19-017 69260.068.19 Neuspera Medical Inc. 
Clinical Study of Neuspera's Impantable Sacral Nerve Stimulation (SNS) System in Patients with 
Symptoms of Overactive Bladder (OAB) 

19-018 68552.068.19 
Synapse Research 
Institute 

Whole blood thrombin generation and platelet activation to predict hypercoagulability in patients 
with multiple myeloma  

19-020 69769.068.19 Maastricht University 
The Effects of Personal Control Systems on Thermal Comfort, Physiology and Cognitive 
Performance in Moderately Drifting Temperatures 

19-021 68941.068.19 Maastricht University Cognitive behavior therapy for tinnitus related insomnia: a single-case experiment 

19-022 69457.068.19 Bristol-Myers Squipp 
A Phase 2, Randomized, Double-blind Placebo-controlled Evaluation of the Safety and Efficacy of 
BMS-986165 with Background Treatment in Subjects with Lupus Nephritis 

19-023 69565.068.19 Maastricht University 
Validating reward-related biomarkers to facilitate development of new treatments for anhedonia 
and reward processing deficits in schizophrenia and major depressive disorder 

19-024 66905.068.19 Maastricht University Validation experiments of MRS-based NAD+ quantification (VEMA-trial) 

19-025 69148.068.19 GENFIT 

A Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-over Phase II Study to Evaluate the Effect of a 6-week 
Elafibranor (120 mg) treatment administered once daily on hepatic lipid composition in subjects sith 
Nonalcoholic Fatty Liver (NAFL) 

19-026 69521.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Earlier Recognition of Aortic Dissection and Aneurysm Rupture: the RADAR-study  

19-027 68964.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Effectiveness and cost-effectiveness of MicroShunt (MS) implantation versus standard 
trabeculectomy (TE) (MS vs. TE) 

19-028 69450.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Effects of vitamin K2 supplementation on 18F-NaF PET/MRI in patients with carotid and coronary 
artery disease 

19-029 66424.068.18 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Laparoscopic Peritoneal Dialysis Catheter Placement: with or without omental and catheter fixation 

19-030 69580.068.19 Maastricht University Neural Representation of food stimuli in the Anorectic brain 

19-031 69877.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Comparison of cooled versus conventional radiofrequency treatment of the genicular nervus for 
chronic knee pain: a multicentre randomised controlled non-inferiority pilot trial (Cocogen trial) 

19-032 70252.068.19 Maastricht University 
Interesterified fats: health effects of commercially relevant palmitic versus stearic acid rich 
interesterified fats 
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19-034 70342.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Molecular background of endothelial cell loss in patients with phakic intraocular lenses (MoBack-
ECL): a tear and aqueous humour analysis study 

19-036 70411.068.19 GH Research Limited A phase 1 study of GH001 in patients with treatment-resistant depression (GH001-MDD-102) 

19-037 70436.068.19 Maastricht University 
The effect of exercise at high altitude on thrombin generation in whole blood and ATP release from 
platelets 

19-038 70508.068.19 Maastricht University LSD microdosing – A repeated dosing study 

19-039 69473.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Validity and reproducibility of practical performancebased tests to estimate aerobic capacity in 
patients scheduled for elective colorectal surgery 

19-040 70449.068.19 Maastricht University Case management after acquired brain injury 

19-041 68744.068.19 
Shire Human Genetics 
Therapies Inc. 

A phase 2b, Multicenter, Randomized, Open-label, Controlled, 3-Arm Study to Evaluate the Clinical 
Efficacy and Safety of SHP607 in Preventing Chronic Lung Disease Through 12 Months Corrected 
Age Compared to Standard Neonatal Care in Extremely Premature Infants 

19-042 70250.068.19 Immunomedics 

Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan (IMMU-132) Versus Treatment of Physician's Choice (TPC) 
in subject with Hormonal Receptor-Positive (HR+) Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 
(HER2) Negative Metastatic Breast Cancer (MBC) who have failed at least two prior chemotherapy 
regimens 

19-043 70425.068.19 Novartis 

A randomized, open-label, phase II study of canakinumab or pembrolizumab as monotherapy or in 
combination as neoadjuvant therapy in subjects with resectable non-small cell lung cancer 
(CANOPY-N) 

19-044 70681.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Psychopathology and Cognition in CNV disorders 

19-046 70732.068.19 Maastricht University The effect of acute whole-body heat exposure on liver insulin sensitivity and substrate metabolism 

19-047 70256.068.19 Maastricht University Non-invasive brain stimulation as an innovative treatment for chronic neglect patients 

19-048 70963.068.19 Maastricht University 
The effects of plant sterol and plant stanol ester enriched foods on liver inflammation in subjects at 
risk to develop NASH 

19-049 70841.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Brain activation in fecal storage, defecation and fecal incontinence: an fMRI study in healthy 
volunteers, fecal incontinent patients and sacral neuromodulation 

19-051 68789.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

The effect of ContrAst media Temperature on patient comfort in Computed tomograpHY of the 
abdomen (CATCHY trial) 

19-052 70787.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

ISOLATION, Intensive molecular and electropathological characterization of patientS undergOing 
atriaL fibrillATion ablatION: a multicenter prospective cohort study 

19-053 70385.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Optimizing Access Surgery In Senior hemodialysis patients  

19-058 71168.068.19 Maastricht University Long-term effects of mixed nuts consumption on brain vascular function in elderly men and women 

19-063 70877.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

Single center, prospective, single-arm feasibility study to evaluate the safety of the PlenSat Digestible 
Balloons in the treatment of obesity 

19-064 71273.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht Placenta ULtraSound Evaluation in Assisted Reproductive Technology 

19-066 70856.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht ElectroMechanical profiling of arrhythmogenic substrates and triggers in the Long-QT syndrome 

19-067 71526.068.19 Maastricht University 
Long-term effects of a potato-based food pattern vs a rice / pasta-based food pattern 
on fasting & postprandial cardiometabolic health; The LoPoCardio - trial 

19-068 71282.068.19 Maastricht University The relation between memory and exam performance - modulation with Methylphenidate 

19-069 71546.068.19 Maastricht University 
A close-finding study to demonstrate a cholesterol-lowering benefit of oven-dried Rhodospirillum 
rubrum 

19-070 71611.068.19 Maastricht University 
The effects of 2'-fucosyllactose and resistant starch on acetate production and human substrate 
metabolism 

19-072 71184.068.19 Maastricht University The effects of a healthy lifestyle intervention on brain vascular function in older people 
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19-074 71731.068.19 Maastricht University 
The effects of quark ingestion with of without prior exercise on muscle protein systhesis rates in 
young and older men 

19-076 71736.068.19 Maastricht University 

Effectiveness and cost-effectiveness of rubber band ligation versus sutured mucopexy versus 
haemorrhoidectomy in patients with recurrent haemorrhoidal disease: a multicentre, randomized 
controlled trial 

19-077 71810.068.19 
academisch ziekenhuis 
Maastricht 

The Experience Sampling Method (ESM): validation of a newly development real-time Patient-
Reported Outcome Measure (PROM) and its Evaluation of triggers for Functional Dyspepsia 

19-085 72015.068.19 Maastricht University 
Longer-term effects of a novel nutritional combination on muscle insulin sensitivity and 
mitochondrial function, and vascular function in abdominally obese subjects 
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Bijlage III: Gebruikte afkortingen 
 
azM  academisch ziekenhuis Maastricht 
CCMO  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
CTCM    Clinical Trial Center Maastricht 
DB    dagelijks bestuur van de METC azM/UM 
DSUR Development Safety Update Report: jaarlijkse 

veiligheidsrapportage bij geneesmiddelenonderzoek 
FPN Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University 
FHML Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht 

University 
FHML-REC  Ethics Review Committee Health, Medicine and Life Sciences  
Maastricht UMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum+: hierin werken het 

azM en de FHML/UM samen in UMC-verband  
METC medisch-ethische toetsingscommissie 
METC azM/UM medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch 

ziekenhuis Maastricht en Maastricht University 
Niet WMO-plichtig  
onderzoek onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de Wet medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen valt 
NVMETC Nederlandse Vereniging van METC’s  
SADE Serious Adverse Device Event: ernstig ongewenst voorval bij een 

onderzoek met een medisch hulpmiddel 
SAE  Serious Adverse Event: ernstig ongewenst voorval 
SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction: vermoeden van 

een onverwachte ernstige bijwerking  
UM Maastricht University 
VHP Vrijwillige Harmonisatie Procedure 
WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen  
WMO-plichtig onderzoek onderzoek dat onder de reikwijdte van de Wet medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen valt 
Wob-verzoek verzoek tot openbaarmaking in de zin van de Wet openbaarheid 

van bestuur 
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Bijlage IV: Colofon 
 
Tekst en data:  METC azM/UM 
Redactie:   Mw. I.A.T. Heutinck 
  Mw. dr. E.C.H. van den Ham  
 
Datum: juni 2020 
 
 
 
Contactgegevens  
medisch-ethische toetsingscommissie academisch ziekenhuis Maastricht / Maastricht 
University (METC azM/UM) 
 
Bezoekersadres: 
Secretariaat METC azM/UM 
2e verdieping, kamer 2.85.04 
Gaetano Martinolaan 85, Maastricht 
 
Postadres:  
Maastricht UMC+ 
T.a.v. METC azM/UM 
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht 
 
tel: 043-3876009 
fax: 043-3872923 
e-mail: secretariaat.metc@mumc.nl 
website: https://metc.mumc.nl/nl  
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