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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 2021.  

Het jaarverslag is op een andere wijze vormgegeven dan in de voorgaande jaren, nu in het 

format van de CCMO waardoor vergelijk en benchmarken met landelijke cijfers mogelijk is. 
 

Voor de METC azM/UM stond het jaar 2021 wederom in het teken van de COVID-19-pandemie. 

De pandemie heeft ons genoodzaakt tot het doen van aanpassingen in werkwijze en in de te 

volgen procedures. Dat heeft geleid tot extra werk, maar ook tot nieuwe inzichten en het 

vereenvoudigen van stappen en procedures voor onderzoekers, zaken die blijvend zullen zijn.  

 

In 2021 is de nieuwe Europese Verordening voor wetenschappelijk onderzoek met medische 

hulpmiddelen in werking getreden, de Medical Device Regulation (MDR) en is deze verordening 

door onze METC met succes geïmplementeerd. Daarnaast is belangrijk voorbereidend werk 

verricht voor de de Europese Verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (de Clinical 

Trial Regulation, CTR) die per eind januari 2022 in werking is getreden.  

Beoordeling van mensgebonden onderzoek is complex, vraagt om specifieke vakinhoudelijke 

kennis, kennis omtrent regelgeving en dient te voldoen aan hoge kwaliiteitsstandaarden. We 

verlangen veel van onze METC leden, van de drie ambtelijk secretarissen en het ondersteunend 

secretariaat. Veel hulde en dank aan onze leden-deskundigen, het stafbureau en het 

secretariaat voor hun inzet, voor hun inbreng in discussies en de bereidheid om met 

onderzoekers in overleg te treden om knelpunten op te lossen.   

Begin 2022 heeft prof. dr. J.G. Maessen, na 9 jaar lid en (vice)-voorzitter van de METC azM/UM 

te zijn geweest het voorzitterschap overgedragen. Prof. Maessen heeft heel veel betekend voor 

de METC, ontwikkelingen in gang gezet, zowel lokaal als landelijk, en onze organisatie verder 

geprofessionaliseerd. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en zullen de door hem 

ingeslagen weg voorzetten.      

Het is dan ook onze ambitie om in 2022 de METC azM/UM verder te professionaliseren en te 

werken aan kwaliteitsverbetering, gericht op de inhoud, maar met alle aandacht voor wet- en 

regelgeving en kaders. De commissie kan alleen maar goed functioneren omdat mensen uit de 

UM- en azM-organisatie bereid zijn om zich in te zetten voor de METC. Om leden te behouden 

en nieuwe leden te werven dient het METC-lidmaatschap aantrekkelijk te zijn, zowel 

inhoudelijk als qua waardering binnen de organisatie. De METC zet zich in om dat in 2022 te 

realiseren. 

Prof. dr. A.A.M. Masclee, voorzitter METC azM/UM,  

Maastricht, maart 2022 
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1. De commissie (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. 

Naast de uit de WMO voortvloeiende taken heeft de commissie taken die voortvloeien uit de 

Embryowet, de Medical Device Regulation (MDR) en (vanaf 31-01-2022) de Clinical Trial 

Regulation (CTR). 

 

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) en 

de Faculty of Science and Engineering (FSE/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 secretariaat van de METC is ondergebracht bij de Bestuursstaf van het 

azM.  
 
 
 

1.2  Samenstelling commissie en vaste adviseurs 

 
De commissie bestaat uit twee kamers en telde op 31 december 2021 21 vaste leden en zeven 

plaatsvervangende leden. Beide kamers bestaan uit alle verplichte WMO-disciplines, aangevuld 

met een tweetal niet WMO-deskundige leden, de ‘overige leden’ (met expertise op het gebied 
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van voeding en psychologie). De voorzitters van beide kamers zijn de voorzitter resp. de 

vicevoorzitter van de commissie. Daarnaast had de commissie tot oktober 2021 een vaste 

adviseur wilsonbekwamen. In tabel 1 is de samenstelling van de commissie (inclusief mutaties) 

in 2021 weergegeven, evenals een overzicht van de vaste adviseurs.  

 

Tabel 1: Samenstelling van de commissie in 2021 

 

Naam Expertise gebied Functie Datum sinds 

wanneer in 

de 

commissie 

Datum uit de 

commissie 

indien van 

toepassing in 

verslagjaar 

Prof. dr. J.G. 

Maessen 

Arts, voorzitter 

 

Hoogleraar 

cardiothoracale chirurgie 

01-10-2013  

Prof. dr. A.A.M. 

Masclee 

Arts, vicevoorzitter 

 

Hoogleraar 

maagdarmleverziekten 

01-08-2018  

Dr. A.W.D. 

Gavilanes 

(Kinder)arts (Kinder)arts / 

neonatoloog 

01-04-2010  

Prof. dr. A.F.G. 

Leentjens 

Arts Hoogleraar 

neuropsychiatrie 

01-04-2017  

Dr. P. van 

Paassen 

Arts Internist / klinisch 

immunoloog 

01-01-2010 31-12-2021 

Mw. dr. H.A. 

Gietema 

Arts Radioloog 01-08-2018  

Prof. dr. H.C. 

Schouten 

Arts, lid dagelijks 

bestuur 

Emeritus hoogleraar 

interne geneeskunde 

i.h.b. de hematologie 

01-08-2019  

Prof. dr. E. 

Dompeling 

(Kinder)arts, 

plaatsvervangend lid 

Kinderarts / hoogleraar 

kinderpulmonologie 

01-07-2017  

Dr. S. Croes Ziekenhuisapotheker, 

lid dagelijks bestuur 

Ziekenhuisapotheker 01-12-2015  

Dr. P.K.C. Janssen Ziekenhuisapotheker/ 

klinisch farmacoloog 

Ziekenhuisapotheker / 

klinisch farmacoloog 

01-10-2016  

Dr. F.H.M. 

Vanmolkot 

Klinisch farmacoloog Klinisch farmacoloog / 

internist 

01-07-2013  

Dr. D. Wong Ziekenhuisapotheker/ 

klinisch farmacoloog, 

plaatsvervangend lid 

Ziekenhuisapotheker / 

klinisch farmacoloog  

01-02-2020  

Mw. dr. C.H.G. 

Bastiaenen 

Methodoloog, lid 

dagelijks bestuur  

Methodoloog / 

epidemioloog 

01-03-2015  

Dr. S.M.J. van 

Kuijk 

Methodoloog Methodoloog / klinisch 

epidemioloog 

01-04-2018  
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Dr. C. Thijs Methodoloog Methodoloog / 

epidemioloog 

01-04-2018  

Dr. L.J. Schouten Methodoloog, 

plaatsvervangend lid 

Methodoloog / 

epidemioloog-arts  

01-09-2015  

Prof. dr. L.J.M. 

Smits 

Methodoloog, 

plaatsvervangend lid 

Methodoloog / 

hoogleraar klinische 

epidemiologie en 

risicogeleide zorg 

01-04-2011  

Dr. E.D. Gommer Deskundige medische 

hulpmiddelen 

Klinisch fysicus 01-06-2020  

Prof. dr. M.E. Kooi Deskundige medische 

hulpmiddelen 

Hoogleraar klinisch 

fysica, in het bijzonder 

vasculaire beeldvorming 

01-06-2020  

Dr. ir. H.A. 

Roelofs 

Deskundige medische 

hulpmiddelen 

Klinisch fysicus 01-05-2020  

Mw. dr. D. 

Horstkötter 

Ethicus Ethicus / filosoof 01-06-2015  

Dr. E.F.J. van de 

Laar 

Ethicus Klinisch ethicus 01-04-2019  

Prof. dr. W.J. 

Dondorp 

Ethicus, 

plaatsvervangend lid 

Bijzonder hoogleraar 

humanisme en ethiek 

van reproductieve 

genetica (Socrates 

leerstoel)  

01-06-2010  

Dr. R. Houtepen Ethicus, 

plaatsvervangend lid 

Ethicus 01-07-2017 01-07-2021 

Mw. mr. dr. M.M. 

ten Hoopen 

Jurist (Gezondheids)jurist 01-01-2010  

Mw. mr. L.M.H. 

Bongers 

Jurist Jurist 01-01-2019  

Mw. mr. R. Talma Jurist, 

plaatsvervangend lid 

Jurist 01-03-2020  

Mw. mr. G. 

Bulstra-

Rademaker 

Jurist Jurist 01-08-2020 01-07-2021 

Mw. drs. K.I.H. 

Pasman-de Roo 

Proefpersonenlid Coach/trainer 01-04-2012  

Drs. M.J. Oude 

Wansink 

Proefpersonenlid Zelfstandig ondernemer 01-02-2016  

Mw. A.F.P. 

Wijnheijmer 

Proefpersonenlid, 

plaatsvervangend lid 

Docent, decaan 01-06-2015 01-04-2021 
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Dhr. J. Jacobs Proefpersonenlid, 

plaatsvervangend lid 

Consulent intermediair 

verhuur 

01-03-2021  

Dr. G. Plasqui   Overig lid Universitair docent 

Department of human 

biology and movement 

sciences 

01-01-2013  

Mw. dr. A. 

Vermeeren 

Overig lid Universitair docent 

Department of 

neuropsychology and 

psychopharmacology 

01-01-2016  

Vaste adviseurs 

Naam Functie Rol METC azM/UM 

Mw. dr. A.M.A. Wagemans Arts verstandelijk gehandicapten Adviseur wilsonbekwamen  (tot 

oktober 2021) 

 
 
In 2021 is er één nieuw lid door de CCMO erkend, door de Raad van Bestuur van het Maastricht 

UMC+ benoemd en vervolgens tot de commissie toegetreden.  

Twee door de commissie voorgedragen leden zijn niet erkend door de CCMO. Eén van de 

voorgedragen leden heeft in 2021 als toehoorder METC vergaderingen bijgewoond (onder 

supervisie van een erkend METC-lid uit de betreffende discipline) en vakliteratuur bestudeerd  

om aan alle vereisten voor erkenning te voldoen, waarna er eind 2021 is een nieuwe aanvraag 

voor toetreding tot de METC azM/UM is ingediend bij de CCMO. Het andere voorgedragen lid is 

eind 2021 - nadat de CCMO in beslissing op het bezwaarschrift van de METC haar eerdere 

negatieve besluit had herzien - gestart met een werkend-leertraject teneinde op termijn 

opnieuw voor de benoeming als lid van de METC azM/UM in aanmerking te komen.  

Er zijn vier leden herbenoemd door de CCMO en de Raad van Bestuur.  

Werving van nieuwe commissieleden heeft in 2021 plaatsgevonden via de plaatsing van een 

vacaturetekst. Alle nieuwe commissieleden worden in een inwerkgesprek met één van de 

ambtelijk secretarissen op de hoogte gesteld van de werkwijze van de commissie, de inhoud 

van relevante wet- en regelgeving en ontvangen een (digitaal) inwerkpakket met relevante 

documenten. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om tenminste één vergadering van de 

commissie als toehoorder bij te wonen. Na het eerste jaar lidmaatschap volgt een 

evaluatiegesprek en na elke vier jaar METC-lidmaatschap een termijngesprek, beiden met de 

(vice)-voorzitter en een van de ambtelijk secretarissen. In 2021 hebben er vier 

evaluatiegesprekken plaatsgevonden en vier termijngesprekken. In deze gesprekken is onder 

meer aandacht besteed aan individuele scholingswensen en de vraag of men herbenoemd 

wilde worden (bij de termijngesprekken).  
 
 
 

1.3  Samenstelling secretariaat 

 

Het secretariaat (lokaal bureau) van de METC bestond op 31 december 2021 uit drie ambtelijk 

secretarissen en twee secretaresses. Zie tabel 2 voor verdere informatie over de samenstelling 

van het secretariaat in 2021. 
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Tabel 2: Samenstelling secretariaat in 2021 

Naam Functie Totaal aantal fte per 

functiegroep 

Mevr. mr. R.C.W. van Gils Ambtelijk secretaris  

Mevr. dr. E.C.H. van den Ham Ambtelijk secretaris  

Mevr. dr. N.J.H. Broers Ambtelijk secretaris  

  2,8 

Mevr. I.A.T. Heutinck Secretaresse  

Mevr. A.H.J.M. Boere Secretaresse  

  1,7 

 

Het secretariaat is telefonisch en per mail bereikbaar op werkdagen. Eenmaal per week is er 

een inloopspreekuur. Vanwege de COVID-19-pandemie is dit inloopspreekuur in 2021 komen 

te vervallen.  
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2. Werkwijze van de commissie  
 

 

2.1 Vergaderingen 

 

Er vindt wekelijks een vergadering van de plenaire commissie plaats. De beide kamers van de 

commissie vergaderen elk één keer per twee weken. Ook het dagelijks bestuur van de 

commissie vergadert wekelijks. Iedere vijfde woensdag van de maand vindt er een algemene 

ledenvergadering (ALV) plaats (er zijn minimaal twee ALV’s per jaar). Zie tabel 3 voor meer 

informatie over de (frequentie van de) vergaderingen van de METC azM/UM in 2021. 

 

Tabel 3: De (frequentie van de) vergaderingen van de METC azM/UM  in het jaar 2021 

Frequentie vergaderingen plenaire commissie Kamer I: 1x per 2 weken  

Kamer II: 1x per 2 weken 

Aantal vergaderingen plenaire commissie  Kamer I: 21  

Kamer II: 19  

Frequentie vergaderingen dagelijks bestuur 1x per week 

Aantal vergaderingen dagelijks bestuur  47 

Aantal algemene ledenvergaderingen 2 

 

Vanwege de coronapandemie hebben de vergaderingen van de plenaire commissie (inclusief 

de ALV’s) en de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de commissie in 2021 via 

videoconferentie plaatsgevonden.  

 

 

2.1.1 Plenaire vergaderingen 

 

In 2021 werden er 40 plenaire vergaderingen belegd waarin WMO-plichtige 

onderzoeksvoorstellen en MDR-plichtige onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld. In deze 

vergaderingen werden voornamelijk primaire indieningen van nieuwe WMO-plichtige 

onderzoeksvoorstellen besproken.  

De agenda voor een plenaire vergadering wordt opgesteld door de secretarissen in overleg met 

de voorzitter of vicevoorzitter. Bij verhindering van een van de verplichte disciplines, 

participeert een plaatsvervangend lid in de vergadering. Plaatsvervangende leden wonen 

tenminste drie vergaderingen per jaar bij. Leden ontvangen de agenda ongeveer een week voor 

de vergadering. Zij 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 vicevoorzitter. 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. Er kan alleen een 

rechtsgeldig besluit genomen worden in een plenaire vergadering waarbij alle verplichte 
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disciplines aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter van de vergadering 

bepalen dat een deugdelijke gemotiveerde schriftelijke bijdrage van een ontbrekende 

verplichte discipline volstaat. In het geval de aanwezigheid van de ontbrekende discipline bij de 

discussie noodzakelijk is, wordt de besluitvorming uitgesteld naar de eerstvolgende plenaire 

vergadering van de betreffende kamer. 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 2021 10 keer voorgekomen dat de reactie van onderzoekers 

op vragen van de commissie opnieuw in de plenaire vergadering werd besproken.  In 2021 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.  

 

 

2.1.2 Vergaderingen dagelijks bestuur 

 

Het dagelijks bestuur van de commissie bestond in 2021 uit de voorzitter, de vicevoorzitter, 

een arts-lid, een methodoloog-lid en een lid ziekenhuisapotheker. Bij de wekelijkse vergadering 

worden wat betreft WMO-plichtig en MDR-plichtig onderzoek met name reacties van 

onderzoekers op vragen van de commissie 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 veiligheids-rapportages, line-listings, meldingen van (voortijdige) beëindigingen van 

studies, (tijdelijke) opschortingen en eindrapportages. Verder is het dagelijks bestuur belast 

met de beoordeling van aanvragen voor een niet-WMO verklaring. Algemene en beleidszaken 

worden besproken in overleg tussen voorzitters en ambtelijk secretarissen en afgestemd met 

het dagelijks bestuur.  

 

 

2.1.3 Algemene ledenvergaderingen 

 

In algemene ledenvergaderingen (ALV’s) worden beleidszaken, (ethische) dilemma’s, 

(inter)nationale ontwikkelingen en literatuur behandeld. Verder wordt er aandacht besteed 

aan zelfreflectie en kwaliteitszaken.  

In 2021 hebben er 2 ALV’s plaatsgevonden. Centrale thema tijdens de ALV in maart 2021 was 

de MDR. De ALV in september 2021 stond in het teken van reflectie op het functioneren van de 

commissie en in het bijzonder reflectie op het beoordelingsproces van onderzoeken die onder 

de MDR vallen. Verder werd tijdens deze ALV de stand van zaken m.b.t. de CTR en de notitie 

‘’Kwaliteitsbevordering’’ van de NVMETC besproken.  
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3.  Toetsing van WMO-plichtig onderzoek en MDR-onderzoek  
 

 

3.1  Kerncijfers  

 

In tabel 4 treft u een overzicht aan van de kerncijfers voor de beoordeling van 

onderzoeksdossiers in de periode 2019-2021.  

Tabel 4: Beoordelingen onderzoeken 

Aantallen  2019 2020 2021 

    
Primaire beoordelingen    

  Ingediende dossiers  93 109 87 

  Positieve besluiten (totaal) 107 86 93 

      - Geneesmiddelenonderzoek 22 9 10 

      - Onderzoek met een medisch hulpmiddel  16 16 20 * 

      - Overig WMO-plichtig onderzoek 69 61 63 

  Negatieve besluiten (totaal) 1 0 0 

  Studies teruggetrokken uit beoordelingsproces 4 2 5 

  Onderzoek dat niet WMO-plichtig onderzoek bleek te zijn 4 3 4 

  VHP-beoordelingen - - - 

  Beoordelingen via fast-track procedures - 7 6 

  Beoordeling onderzoek onder de Embryowet 0 0 0 

    
Amendementen    

   Ingediende amendementen  353 285 335 

   Substantieel amendement,  positief nader oordeel (totaal)   159 134 138 

       - Geneesmiddelenonderzoek 58 47    37 

       - Niet-geneesmiddelenonderzoek 101 87     101 

   Niet-substantieel amendement, ter kennisgeving aangenomen (totaal)  156 139 179 

      - Geneesmiddelenonderzoek 29 22 33 

      - Niet-geneesmiddelenonderzoek 127 117  146 

    
Voortgangsrapportages    

   Ter kennisgeving aangenomen 204 202 195 

    
Veiligheidsrapportages en -meldingen 

 

   

 Ter kennisgeving aangenomen DSUR’ s 38 32 24 

 Ter kennisgeving aangenomen (follow-up meldingen van) SUSAR ’s 1062 649 331 

 Ter kennisgeving aangenomen SA(D)E’ s 531 227 318 

 Ter kennisgeving aangenomen line-listings 50 51 51 

 Opgeschorte studies 1 1 0 

 Voortijdige beëindigingen  29 31 19 

 Meldingen einde studie, eindrapportages en/of publicaties 124 135 83 

* over 3 studies is een besluit in het kader van de MDR afgegeven 
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3.2 Beoordelingstermijnen 

 

In tabel 5 treft u een overzicht aan van de beoordelingstermijnen voor de besluiten die de 

commissie in 2021 heeft afgegeven. Tabel 6 geeft een overzicht van de beoordelingstermijnen 

voor amendementen in 2021. 

 
 

Tabel 5: Beoordelingstermijnen besluiten afgegeven in 2021 
  

Maximale 

termijn 

(dagen)* 

 

N 

 

 

Gemiddelde 

beoordelings-

termijn 

(dagen) 

 

 

Mediaan en 

range  

(dagen) 

 

  

Percentage 

binnen  

beoordelings-

termijn 

Geneesmiddelenonderzoek 60 10 51 54( 20-82)# 90 

WMO-onderzoeken met 

medische hulpmiddelen ** 

56 (+56) 17      74*** 64 (44-127)#, *** 94 

MDR 62/74.2 (na 26-05 2021) 

         Kl IIa invasief 

         Kl IIb invasief 

         Kl III 

45 (+20)  

- 

1 

- 

 

 

41 

 

 

- 

 

 

100 

MDR 62/74.2 (na 26-05-2021) 

         Kl I 

         Kl IIa niet-invasief 

         Kl IIb niet-invasief 

56 (+56)  

- 

- 

- 

   

MDR 82 (na 26-05-2021)   

Alle 

56 (+56) 2 58 58 (51-64) 100 

Overig WMO-plichtig 

onderzoek 

56 (+56) 63 68 66 (28-116)# 98 

*  Wettelijke beoordelingstermijnen. De termijnen van niet-geneesmiddelenonderzoeken mogen eenmaal 

verlengd worden met een redelijke termijn (weergegeven tussen haakjes), tot in totaal 112 dagen. 

Uitzondering: MDR art. 62/74.2 onderzoek, klasse IIa/IIb invasief en klasse III: de termijn mag verlengd 

worden met 20 dagen bij consultatie van een expert.  

**  Onderzoeken waarover vóór 26-05-2021 een besluit is afgegeven en waarbij bij in het ABR-formulier bij 

C17a ‘’ja’’ is aangevinkt. 

*** Deze gemiddelde beoordelingstermijn werd aanzienlijk beïnvloed door de lange beoordelingstermijn 

van één complex onderzoeksvoorstel waar de commissie kritisch tegenover stond en waarbij drie 

plenaire vergaderingen, mondelinge toelichtingen en uitgebreide correspondentie met de onderzoekers 

nodig waren om uiteindelijk tot een positief besluit te kunnen komen; de beoordelingstermijn voor dit 

specifieke onderzoek bedroeg 127 dagen. Indien dit onderzoek buiten beschouwing wordt gelaten, 

bedraagt de gemiddelde beoordelingstermijn 71 dagen.   
#  De commissie heeft de wettelijke beoordelingstermijn overschreden van één geneesmiddelenonderzoek, 

van één onderzoek met een medisch hulpmiddel en van één overig WMO-plichtig onderzoek. De 

overschrijding vond in alle drie de gevallen plaats met toestemming van de onderzoeker. Het betrof 

complexe studies, met belangrijke punten van aandacht ten aanzien van de onderzoeksproducten en de 

medische hulpmiddelen. 
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Tabel 6: Beoordelingstermijnen amendementen in 2021 

  

Maximale 

termijn 

(dagen)* 

 

N 

 

 

Gemiddelde 

beoordelings-

termijn 

(dagen) 

 

 

Mediaan en 

range  

(dagen) 

 

  

Percentage 

binnen  

beoordelings-

termijn 

Substantieel amendement 

geneesmiddelenonderzoek 

35 37 23 24 (4 – 34) 100 

Niet-substantieel amendement 

geneesmiddelenonderzoek 

56 (+56) 33 18 17 (2 - 36) 100 

Substantieel amendement 

niet-geneesmiddelenonderzoek 

56 (+56) 101 46 41 (7-113)# 99 

Niet-substantieel amendement 

niet- geneesmiddelenonderzoek 

56 (+56) 146 21 13 (2 -157)# 99 

* Wettelijke beoordelingstermijnen. De termijnen en van substantiële amendementen op niet-

geneesmiddelenonderzoek en van alle niet-substantiële amendementen op WMO-plichtig onderzoek 

mogen eenmaal verlengd worden met een redelijke termijn (weergegeven tussen haakjes), tot in totaal 

112 dagen.  
##  De commissie heeft de wettelijke beoordelingstermijn van één substantieel en één niet-substantieel 

amendement overschreden. M.b.t. de beoordelingstermijn van het niet-substantiële amendement: het 

betrof een amendement op een dossier uit 2010, dat niet in CorsaNxt stond; het lokaal bureau is dit 

dossier letterlijk uit het oog verloren tijdens de periode van het (verplichte) thuiswerken.  

 

 

 

3.3 Toelichting  kerncijfers en beoordelingstermijnen 

 

3.3.1 Primaire beoordelingen  

 

In 2021 zijn er 87 nieuwe onderzoeksvoorstellen ingediend (10 geneesmiddelenonderzoeken 

en 77 niet-geneesmiddelenonderzoeken). Dit zijn er minder dan in 2020 (109 onderzoeks-

voorstellen; 12 geneesmiddelenonderzoeken en 97 niet-geneesmiddelenonderzoeken).  

Vijf onderzoeksvoorstellen werden door de onderzoekers tijdens de beoordelingsprocedure 

ingetrokken Eén onderzoeksvoorstel is door de commissie geseponeerd. Twee 

onderzoeksvoorstellen werden niet in behandeling genomen: bij één onderzoeksvoorstel was 

de commissie niet bevoegd om het voorstel te beoordelen, bij het andere voorstel betrof het 

een artikel 62 MDR onderzoek waarbij het niet redelijk was te verwachten dat de commissie de 

beoordeling kon afronden voor 26-05-2021, de datum waarop de MDR van toepassing werd. 

Van vier als WMO-plichtig ingediende onderzoeksvoorstellen werd geoordeeld dat het niet-

WMO plichtig onderzoek betrof. Er waren nog 29 onderzoeksvoorstellen in behandeling op 31-

12-2021.  

 

De commissie bracht 93 positieve besluiten uit in 2021 (10 besluiten over 

geneesmiddelenonderzoek, 20 besluiten over onderzoek met medische hulpmiddelen 

(waarvan er 3 onder de MDR vielen) en 63 besluiten over overig WMO-plichtig onderzoek. Dit 

zijn er 7 meer dan in 2020 (toen 9 positieve besluiten over geneesmiddelenonderzoek, 16 

besluiten over onderzoek met medische hulpmiddelen en 61 besluiten over overig WMO-

plichtig onderzoek). In bijlage II treft u een overzicht aan van de door de commissie in 2021 

beoordeelde protocollen. 
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De beoordelingstermijnen voor geneesmiddelenonderzoek, onderzoek met medische 

hulpmiddelen en voor het overig WMO-plichtig onderzoek zijn in 2021 verbeterd ten opzichte 

van 2020 toen de gemiddelde beoordelingstermijn voor deze typen onderzoek respectievelijk 

57, 78 en 74 dagen bedroeg. Aandachtspunt voor 2022 is om de beoordelingstermijnen verder 

te reduceren. Het streven is om uiteindelijk zoveel mogelijk primaire beoordelingen binnen de 

eerste termijn (i.e. zonder verlenging van deze termijn) af te ronden.  

 

 

3.3.2 COVID fast-track 

 

Van de in totaal in 2021 87 als WMO-plichtig onderzoek ingediende onderzoeksvoorstellen 

hadden er zes betrekking op COVID-19- of daaraan gerelateerd onderzoek (3x 

geneesmiddelenonderzoek, 3x niet-geneesmiddelenonderzoek). De beoordeling van deze 

onderzoeksvoorstellen heeft ook in 2021 prioriteit gekregen. De onderzoeksvoorstellen zijn 

conform de in 2020 ingestelde COVID fast-track procedure versneld beoordeeld. Tijdens de 

fast-track procedures staat de kwaliteit van de beoordeling steeds centraal. De rechten, 

veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan het onderzoek moeten 

geborgd zijn en de opzet en de uitvoering dient te geschieden conform de eisen uit de WMO. 

Korte lijnen met de onderzoekers zijn essentieel tijdens een COVID fast-track procedure.  

In 2021 heeft de commissie 4 positieve besluiten over COVID-19- of daaraan gerelateerd 

onderzoek afgegeven (3x geneesmiddelenonderzoek, 1x niet-geneesmiddelenonderzoek). De 

beoordelingstermijn voor deze onderzoeken bedroeg respectievelijk 20, 34 en 54 dagen voor de 

geneesmiddelenonderzoeken en 54 dagen voor het niet-geneesmiddelenonderzoek. Bij één 

onderzoek heeft de commissie geoordeeld dat het niet-WMO plichtig onderzoek betrof. Eén 

onderzoeksvoorstel was nog in behandeling op 31 december 2021.  

Daarnaast heeft de commissie in 2021 van één in 2020 ingediend COVID-19 gerelateerd 

onderzoeksvoorstel geoordeeld dat het onderzoek niet-WMO plichtig was.    

 

 

3.3.3 Amendementen 

 

In 2021 zijn er 335 amendementen (wijzigingen) op reeds lopend onderzoek ingediend bij de 

commissie. In 2020 waren dit er 285. De commissie heeft in 2021 de beoordeling van 317 

amendementen afgerond. Daarbij zijn er 138 nadere positieve besluiten genomen over 

substantiële amendementen (in 2020 waren dit er 134) en zijn er 179 niet-substantiële 

amendementen ter kennisgeving aangenomen (in 2020 waren dit er 139). Op 31-12-2021 

waren er nog 33 amendementen in behandeling.  

 

De beoordelingstermijnen voor substantiële en voor niet-substantiële amendementen op 

geneesmiddelenonderzoek en op niet-geneesmiddelenonderzoek zijn in 2021 met enkele 

dagen (2-7 dagen) toegenomen ten opzichte van 2020. Ook het reduceren van de 

beoordelingstermijnen voor amendementen is een belangrijk aandachtspunt voor 2022.  
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3.3.4  Overige beoordelingen 

  

Het aantal SUSAR-meldingen in 2021 is opnieuw verder gedaald. Het aantal meldingen is bijna 

gehalveerd ten opzichte van het aantal meldingen in 2020. De afname in het aantal meldingen 

kan deels verklaard worden door het feit dat een aantal geneesmiddelenonderzoeken met veel 

SUSAR- c.q. SAE-meldingen is afgesloten, het feit dat er de afgelopen jaren relatief weinig 

nieuwe geneesmiddelenonderzoeken zijn ingediend en zijn goedgekeurd en het feit dat 

meerdere (klinische) onderzoeken als gevolg van de beperkende maatregelen ten tijde van de 

COVID-19-pandemie later zijn opgestart. 

 

De studies die in 2021 voortijdig beëindigd werden, werden niet beëindigd om 

veiligheidsredenen. De voornaamste redenen voor voortijdige beëindiging waren ook dit jaar 

problemen met de inclusie en haalbaarheid en problemen als gevolg van de beperkende 

maatregelen vanwege de uitbraak van COVID-19.  

 

Het aantal meldingen van het einde van de studie en van eindrapportages en publicaties was 

in 2021 lager dan in voorgaande jaren. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het feit dat er de 

laatste jaren minder onderzoeksvoorstellen zijn ingediend en het feit dat er in diverse lopende 

onderzoeken vertraging in inclusie van proefpersonen is opgetreden als gevolg van de COVID-

19-pandemie en de studieduur van deze onderzoeken daarom is verlengd.  

 

 

3.3.5  Lokale uitvoerbaarheid 

 

De METC azM/UM heeft geen rol in de toetsing van de lokale uitvoerbaarheid.   
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4. Niet WMO-plichtig onderzoek  
 

 

4.1  Kerncijfers  

 

In tabel 7 treft u een overzicht aan van de kerncijfers voor de beoordeling van niet WMO-

plichtig onderzoek in de periode 2019-2021.  

 

Tabel 7: Beoordeling niet WMO-plichtig onderzoek  

 2019 2020 2021 

Ingediende dossiers 373 307 416 

Niet-WMO verklaring afgegeven 331 413 407 

Niet-WMO met medische hulpmiddelen * - - 2 

Onderzoek bleek WMO-plichtig onderzoek 2 9 12 

    

Biobank beoordelingen **    

   Uitgifte protocol n.v.t n.v.t. n.v.t. 

   Biobankreglement n.v.t. n.v.t. n.v.t 

 

*   Het betreft hier het aantal positieve adviezen besluit medische hulpmiddelen. In 2019 en 

2020 werd deze categorie niet apart gelabeld binnen het niet WMO-plichtige onderzoek.  

**  Biobank beoordelingen worden door de METC azM/UM niet als aparte categorie gelabeld 

binnen het niet WMO-plichtige onderzoek.  

 

 

4.2 Toelichting kerncijfers  

 

Algemene ontwikkelingen 

Medio 2020 zijn de METC azM/UM, de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) Arnhem-

Nijmegen (Radboudumc) - tegenwoordig de METC Oost-Nederland - en de centrale niet-WMO 

toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ), ook wel de 

“Oostelijke as” genoemd,  gestart met een harmonisatieoverleg inzake niet WMO-plichtig 

onderzoek. Doel hiervan is een passend toetsingsproces voor niet WMO-plichtig, 

mensgebonden onderzoek te bewerkstelligen dat gedegen, efficiënt, proportioneel en 

transparant is en waarbij de drie UMC’s elkaars oordeel over multicenter niet WMO-plichtig 

onderzoek zullen accepteren. In 2021 heeft dit harmonisatieoverleg geleid tot een 

conceptdocument ‘’Toetsingsgronden en toetsingscriteria voor niet WMO-plichtig onderzoek’’. 

Momenteel richt het overleg zich op het maken van afspraken over de samenstelling van een 

niet-WMO commissie, vormgeving van het triagesysteem en het proces van kwaliteitsborging 

voor niet WMO-plichtig onderzoek. Dit initiatief van de drie UMC’s wordt afgestemd op 

landelijke ontwikkelingen voor het ontwikkelen van kaders met proportionele beoordeling van 

niet WMO-plichtig onderzoek.  
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Verder is er in het Maastricht UMC+ een taskforce niet-WMO onderzoek ingesteld naar 

aanleiding van de COVID-19-pandemie. De METC azM/UM participeert in deze taskforce. Doel 

van deze taskforce is de toetsing en kwaliteitsborging rondom (met name klinisch) niet WMO-

plichtig onderzoek binnen het Maastricht UMC+ goed in te richten, door middel van het 

voorbereiden van Maastricht UMC+ beleid met betrekking tot niet WMO-plichtig onderzoek, 

alsmede bijbehorende processen en systemen.  

Daarnaast heeft de METC azM/UM deelgenomen aan het project Wederzijdse erkenning van 

multicenter biobankonderzoek van de NFU met de academische centra. Voorstellen voor 

geharmoniseerde toetsingscriteria, templates voor een afnameprotocol, uitgifteprotocol en 

model donor informatie folder liggen momenteel voor bij de NFU.  

Tot slot neemt de METC azM/UM deel aan overleg tussen het Maastricht UMC+ en het 

Radboudumc over de wijze van toetsing van biobankonderzoek. Dit overleg vindt plaats in het 

kader van de academische alliantie tussen genoemde UMC ’s. 

 

 

Beoordeling niet WMO-plichtig onderzoek 

De commissie adviseert desgevraagd onderzoekers over de vraag of wetenschappelijk 

onderzoek wel of niet WMO-plichtig onderzoek betreft. Tot eind 2020 werd niet WMO-plichtig 

onderzoek dat geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd in of met medewerking van 

(medewerkers van) het Maastricht UMC+ en dat medisch-wetenschappelijk van aard was, door 

de commissie ook inhoudelijk getoetst (proportionele toetsing). De commissie gebruikte voor 

de proportionele toetsing onder meer bepalingen uit de (Uitvoeringswet) 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). Na afronding van de proportionele toetsing werd door de commissie een niet-

WMO verklaring afgegeven.  

 

De uitdagingen die de uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 met zich mee bracht voor 

de commissie - de pandemie vroeg op vele fronten aanpassing in werkwijze en procedures -  

maakte dat de beoordelingstermijnen voor de beoordeling van niet-WMO aanvragen 

aanzienlijk langer waren dat de termijn die de commissie op dat moment nastreefde (i.e. 

afgeven van een niet-WMO verklaring binnen 4 weken na indienen van de aanvraag). Om 

achterstanden  in afhandeling van aanvragen voor een niet-WMO verklaring weg te werken én 

om nieuwe achterstanden te voorkomen is daarom eind 2020 besloten om de 

beoordelingsprocedure van aanvragen voor een niet-WMO verklaring (tijdelijk) aan te passen, 

i.e. om te beoordelen of een onderzoek al dan niet onder de WMO valt en een globale screening, 

maar géén proportionele toetsing uit te voeren.   

 

In afwachting van de uitkomsten van het harmonisatieoverleg met de METC Oost-Nederland en 

de centrale niet-WMO toetsingscommissie van het UMCG en van de ontwikkeling van 

Maastricht UMC+ beleid met betrekking tot niet WMO-plichtig onderzoek heeft de commissie 

ook in 2021 de gewijzigde, beperkte beoordelingsprocedure van aanvragen voor een niet-WMO 

verklaring gevolgd. Naar verwachting zullen er in 2022 concrete afspraken volgen over 

uniforme toetsing van niet WMO-plichtig onderzoek door de METC Oost-Nederland, de centrale 

niet-WMO toetsingscommissie van het UMCG en de METC azM/UM. De beoordelingsprocedure 
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voor aanvragen voor een niet-WMO verklaring zal dan conform de gemaakte afspraken 

uitgevoerd gaan worden.  

 

Beoordeling van aanvragen voor een niet-WMO verklaring vindt plaats via een digitale portal. 

De beoordeling wordt op dit moment uitgevoerd 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 digitale 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. Het streven is om binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag 

een niet-WMO verklaring af te geven.  

 

De digitale niet-WMO portal is gebouwd in Drupal 7, een web content management platform. 

Eind 2022 zal de ondersteuning voor Drupal 7 stoppen; er zullen dan geen beveiligings-updates 

meer worden gemaakt. De huidige niet-WMO portal dient daarom vervangen te worden. In 

2021 is er een plan van aanpak opgesteld voor het ontwikkelen van een nieuw portal in Drupal 

9. Bij het ontwikkelen van de nieuwe niet-WMO portal zal ook een oplossing gezocht worden 

voor knelpunten die voorkomen in de huidige portal. De nieuwe portal zal medio 2022 gereed 

zijn.  

 

In 2021 zijn er 416 aanvragen voor een niet-WMO verklaring ingediend. Dit is een aanzienlijke 

toename ten opzichte van 2020, toen er 307 aanvragen werden ingediend. Tien van de 416 

aanvragen (2%) hadden betrekking op COVID-19- of daaraan gerelateerd onderzoek.  Er werden 

407 niet-WMO verklaringen afgegeven. Twaalf aanvragen werden door het dagelijks bestuur 

als WMO-plichtig beoordeeld en vier aanvragen werden door de commissie, dan wel op verzoek 

van de onderzoeker geseponeerd. Op 31 december 2021 waren er nog 16 aanvragen in 

behandeling.  

 

In 2021 zijn er 90 amendementen op niet WMO-plichtig onderzoek ingediend. De commissie 

heeft in 2021 110 amendementen ter kennisgeving aangenomen (een aantal van deze 

amendementen werd in 2020 ingediend). Vier van de amendementen die ter kennisgeving 

werden aangenomen hadden betrekking op COVID-19- of daaraan gerelateerd onderzoek.  Op 

31 december 2021 waren er nog 7  amendementen in behandeling.  
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5.  Administratief beroep, klachten, dwangsommen en Wob-verzoeken  

 
In tabel 8 treft u een overzicht aan van kerncijfers voor administratieve beroepschriften, 

klachten over het functioneren van de commissie (in de zin van de klachtenregeling van de 

commissie), dwangsommen in de zin van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdige 

beslissingen en Wob-verzoeken (verzoeken tot openbaarmaking van stukken in het kader van 

de Wet openbaarheid van bestuur).  

 

Tabel 8: Overige zaken 

 2019 2020 2021 

Administratief beroep  1 0 0 

Klachten 0 0 0 

Dwangsom 0 0 0 

Wob-verzoek 0 0 0 

 

 

6. Algemene zaken  
 

 

6.1 COVID-19-pandemie 

 

Na 2020 stond ook het jaar 2021 in het teken van de COVID-19-pandemie. De pandemie vroeg 

op vele fronten aanpassing in werkwijze en procedures van de METC azM/UM.  

De commissie heeft in 2021 conform de adviezen van de Rijksoverheid zoveel mogelijk 

thuisgewerkt. Plenaire vergaderingen, vergaderingen van het dagelijks bestuur en alle overige 

overleggen werden via videoconferenties georganiseerd. De nieuwe  manier van vergaderen en 

overleggen kent voordelen, zoals bijvoorbeeld een zekere vergaderdiscipline, maar zeker ook 

nadelen. Discussie en interactie tussen deelnemers verlopen makkelijker en hebben vaak meer 

diepgang als je elkaar in de ogen kunt kijken. Persoonlijk contact wordt als gemis ervaren, niet 

alleen tijdens vergaderingen en overleggen en tijdens de dagdagelijkse werkzaamheden van 

het secretariaat, maar ook bij het inwerken van nieuwe leden en het vertrek van zittende 

leden.  

De coronacrisis heeft ook in 2021 veel extra werkzaamheden met zich meegebracht voor de 

commissie. Tijdens de tweede en derde lock-down waren er opnieuw veel vragen van 

onderzoekers over de uitvoering van (klinisch) onderzoek ten tijde van de beperkende 

maatregelen door COVID-19 en diverse meldingen van het tijdelijk stilleggen van lopende 

onderzoeken, voortijdige beëindigingen, protocoldeviaties en amendementen. Verder ontving 

de  commissie in 2021 vele meldingen van (her)start van (klinisch) onderzoek. De meldingen 

van (her)start van (klinisch) onderzoek konden snel en adequaat worden afgehandeld met het 

eerder door de commissie ontwikkelde digitale meldingsformulier waarmee inzicht kon 

worden verschaft in zaken die essentieel waren om een juiste beoordeling van een veilige 

(her)start te kunnen borgen.  

 

 



   

21 
 

6.2 Voorbereiding op de implementatie van de Medical Device Regulation (MDR) en de 

 Clinical Trial Regulation (CTR) 

 

Op 26-05-2021 is de Medical Device Regulation (MDR, EU no 2017/745) van toepassing 

geworden. De MDR harmoniseert de regels in de Europese Unie voor het op de markt brengen 

en het in gebruik nemen van medische hulpmiddelen en hun toebehoren. De MDR stelt hoge 

eisen aan de kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen.  

In de MDR zijn ook specifieke regels voor indiening, beoordeling en uitvoering van klinisch 

onderzoek naar medische hulpmiddelen vastgelegd. Deze nieuwe regels moeten er voor 

zorgen dat gegevens die in klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen worden 

gegenereerd betrouwbaar en robuust zijn, dat de veiligheid en de rechten van proefpersonen 

die deelnemen aan klinisch onderzoek geborgd zijn en dat klinisch onderzoek in de Europese 

Unie op een uniforme wijze wordt beoordeeld en wordt uitgevoerd.  

De Clinical Trial Regulation (CTR) is met ingang van 31-01-2022 van toepassing. In de CTR zijn 

nieuwe regels voor de indiening, beoordeling en uitvoering van klinisch onderzoek met 

geneesmiddelen in de Europese Unie vastgelegd. Belangrijkste doel van deze nieuwe regels is 

het vereenvoudigen en versnellen van klinisch onderzoek met geneesmiddelen binnen de 

Europese Unie, zodat nieuwe behandelmogelijkheden eerder beschikbaar komen.  
 

Voorbereiding op de implementatie van de MDR 

De METC azM/UM heeft in 2021 de laatste voorbereidingen getroffen voor de implementatie 

van de MDR. De drie deskundigen medische hulpmiddelen (DMH) die zitting hebben in de 

commissie en de ambtelijk secretarissen hebben diverse scholingsactiviteiten bijgewoond en 

hebben samen een plan van aanpak gemaakt voor de beoordeling van klinisch onderzoek met 

medische hulpmiddelen bij de METC azM/UM.  De algemene ledenvergadering in het voorjaar 

van 2021 stond helemaal in het teken van de MDR. Tijdens deze vergadering zijn de leden door 

de ambtelijk secretarissen en DMH geïnformeerd over de belangrijkste wettelijke kaders 

binnen de MDR, de overgangsbepalingen, het beoordelingsproces en de toetsingscriteria. 

Diverse METC-leden hebben ook individueel scholingsactiviteiten op het gebied van de MDR 

gevolgd. De verschillende secties binnen de METC (i.e. de verschillende disciplines die in de 

METC zijn vertegenwoordigd) hebben de toetsingscriteria bestudeerd en de criteria die 

specifiek voor de betreffende secties relevant zijn verwerkt in hun templates voor de referaten 

voor de plenaire vergaderingen.  

In samenwerking met de DMH in de commissie is er een efficiënt beoordelingsproces ingericht 

voor klinische onderzoeken naar medische hulpmiddelen. Er vindt regelmatig evaluatie- en 

afstemmingsoverleg plaats tussen de DMH en ambtelijk secretarissen. Tijdens dit overleg 

worden ervaringen en knelpunten in het herkennen van klinische onderzoeken naar medische 

hulpmiddelen (wel of niet MDR, welk wettelijk kader binnen de MDR is van toepassing) 

gedeeld. De ambtelijk secretarissen participeren in de MDR vragenuurtjes van de CCMO. De 

DMH participeren in landelijke bijeenkomsten van DMH. Verder heeft één van de DMH van de 

commissie zitting in het Kennisnetwerk Deskundige Medische Hulpmiddelen van CCMO. De in 

de verschillende gremia opgedane kennis wordt door ambtelijk secretarissen en DMH in 

algemene ledenvergaderingen en in plenaire vergaderingen gedeeld met de overige leden van 

de commissie. Op deze manier hoopt de commissie een hoge kwaliteit van de beoordelingen 

van klinische onderzoeken naar medische hulpmiddelen te kunnen borgen.    
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Voorbereiding op de implementatie van de CTR 

De METC azM/UM heeft deelgenomen aan de pilot met betrekking tot de Vrijwillige 

Harmonisatieprocedure (VHP) ter voorbereiding op de implementatie van de CTTR. De METC 

azM/UM heeft in 2021 geen dossiers in het kader van de VHP-pilot uitgevoerd. Om expertise 

op te bouwen heeft de METC zelf geoefend met het schrijven van beoordelingsrapporten. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van dossiers die in het kader van een WMO-beoordeling bij de 

METC werden aangeboden.  

De ambtelijk secretarissen hebben in 2021 geparticipeerd in de VHP-bijeenkomsten / CTR 

(voorbereidings)bijeenkomsten van de CCMO. Ook hebben zij geparticipeerd in een project van 

de CCMO waarin richtlijnen zijn vastgesteld voor een (zoveel mogelijk) geharmoniseerde 

werkwijze voor het beoordelen van dossiers tijdens de CTR.  Daarnaast hebben zij trainingen 

van de CCMO over het Clinical Trials Information System (CTIS) gevolgd en hebben zij het 

online EMA-trainingsprogramma over CTIS doorlopen. Tot slot hebben zij deelgenomen aan de 

CCMO meetings over (te maken keuzes over) IT-functionaliteiten aanvullend aan CTIS. De 

METC-leden zijn in algemene ledenvergaderingen en plenaire vergaderingen geïnformeerd 

over de opgedane kennis en over de stand van zaken van actuele ontwikkelingen met 

betrekking tot de CTR.  

In 2021 heeft er ook intensief landelijk en lokaal overleg plaatsgevonden over de kosten en 

financiering van CTR- beoordelingen.  

 

 

6.3  Tot besluit  

 

De extra werkzaamheden die de COVID-19-pandemie in 2021 met zich meebracht en de 

aanzienlijke tijdsinvesteringen die de voorbereidingen op de implementatie van de MDR en 

CTR vroegen, hebben consequenties gehad voor de beoordelingstermijnen voor 

(amendementen op) WMO-plichtig onderzoek, rapportages e.d. en voor de 

beoordelingstermijnen van niet WMO-plichtig onderzoek.  

De beoordelingstermijnen voor de primaire beoordelingen van WMO-plichtig onderzoek zijn 

weliswaar verbeterd in 2021, maar zijn zeker nog niet naar tevredenheid van de commissie. De 

beoordelingstermijnen voor amendementen op WMO-plichtig onderzoek zijn helaas iets 

opgelopen. Voor de beoordelingstermijnen van aanvragen voor een niet-WMO verklaring geldt 

dat deze termijnen nog steeds te frequent buiten de door de commissie vastgestelde na te 

streven termijn van 2 tot 4 weken ligt. Het verder reduceren van de beoordelingstermijnen 

voor primaire beoordelingen van WMO-plichtig onderzoek, het reduceren van de 

beoordelingstermijnen voor amendementen op WMO-plichtig onderzoek en het reduceren van 

de beoordelingstermijnen voor de beoordeling van aanvragen voor niet-WMO verklaringen is 

dan ook een belangrijk speerpunt voor 2022.  
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7. Kwaliteit en kwaliteitsverbetering  
 

 

7.1 Kwaliteitssysteem 
 

In het tweemaandelijks managementoverleg van voorzitter, vicevoorzitter, ambtelijk 

secretarissen en secretaresses worden zaken aangaande kwaliteit en kwaliteitsverbetering in 

de aanpak en werkwijze van de commissie en van het secretariaat besproken. Daar waar 

knelpunten worden gesignaleerd, worden acties ondernomen. Uitgevoerde acties worden 

geëvalueerd. Ook in de algemene ledenvergaderingen die minimaal twee keer per jaar 

plaatsvinden komen kwaliteitszaken aan bod.  
 
 

7.2 Kwaliteitsverbetering 
 

Klantgerichtheid  

De commissie werkt aan een meer proactieve rol in de communicatie met onderzoekers. Zo 

nodigt zij onderzoekers uit voor overleg bij belangrijke knelpunten in de beoordeling van het 

onderzoeksvoorstel en is zij behulpzaam bij het zoeken naar meer structurele oplossingen bij 

herhaald terugkerende knelpunten. Geborgd wordt dat de status van de METC als zelfstandig 

bestuursorgaan hierbij niet in het geding komt. Wekelijks houdt de commissie een 

inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur is één van de ambtelijk secretarissen beschikbaar om 

vragen van onderzoekers te beantwoorden. Tijdens de COVID-19-pandemie is dit spreekuur 

komen te vervallen en kunnen onderzoekers vragen per mail, telefonisch of online (Teams,  

videoconferentie) stellen.   

 

Reflectie en scholing  

Na het eerste jaar lidmaatschap volgt een evaluatiegesprek en na elke vier jaar METC- 

lidmaatschap een termijngesprek, beiden met de (vice)voorzitter en een van de ambtelijk 

secretarissen. In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan reflectie en individuele 

scholingswensen.  

Reflectie op het functioneren van de commissie en scholing zijn ook belangrijke aspecten 

tijdens de algemene ledenvergaderingen van de commissie, die minimaal twee keer per jaar 

plaatsvinden. Er vindt zelfreflectie plaats en er worden onderzoekers uitgenodigd om reflectie 

te geven op het functioneren en op de werkwijze van de commissie. Scholing geschiedt in de 

vorm van lezingen (met discussie) door gastsprekers, voordrachten over actuele thema ’s door 

een van de commissieleden of ambtelijk secretarissen, het bespreken van (complexe) 

casuïstiek en rondleidingen/excursies bij onderzoeksgroepen binnen het azM en de UM.  

 

Sectie-overleg 

Vanaf 2020 organiseert de commissie zogenaamde sectie-overleggen. Dit zijn overleggen van 

de voorzitter, vicevoorzitter en ambtelijk secretarissen met de verschillende disciplines die in 

de METC zijn vertegenwoordigd afzonderlijk om best practices te bespreken, knelpunten te 

signaleren en uniformiteit in beoordeling en verslaglegging te bevorderen en daar waar nodig 

bij te stellen.  
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Kwaliteitsbevordering 

De commissie heeft de notitie ‘’Kwaliteitsbevordering’’ van de NVMETC besproken in de ALV in 

september 2021. In deze notitie worden aanbevelingen gedaan voor kwaliteitsbevordering van 

METC ‘s, namelijk jaarlijkse zelfevaluatie door de METC ’s, kandidaat-leden een vergadering van 

de eigen METC bij laten wonen vóór de eerste benoeming en alle leden éénmaal per 

benoemingsperiode bij een vergadering van een andere METC aan laten sluiten. De METC 

azM/UM zal m.i.v. 2022 gevolg geven aan deze aanbevelingen.  

 

 

7.3 Standaard procedures  
 

De METC azM/UM heeft voor diverse processen en werkzaamheden haar werkwijze in de vorm 

van standaardprocedures (SOP’s) vastgelegd. Zie tabel 9 voor een overzicht van SOP’s van onze 

commissie. 
 

Tabel 9: Overzicht van SOP’s van de METC azM/UM 

Naam SOP 

SOP Meldingen amendementen wetenschappelijk onderzoek n.a.v. COVID-19 uitbraak  

SOP Meldingen (tijdelijke) opschortingen wetenschappelijk onderzoek n.a.v. COVID-19 

uitbraak 

ASOP* Schrijven en beheer van SOP ’s  

MSOP* Besluitvormingsprocedure  

OSOP* Beoordeling onderzoeksdossier 

OSOP* Beoordeling ongewenste voorvallen en bijwerkingen 

RSOP* Termijnbewaking 

RSOP* Uploaden besluiten in ToetsingOnline 

* Een ASOP beschrijft een algemene procedure, een MSOP beschrijft een procedure t.b.v.  de 

METC, een OSOP beschrijft een procedure bij de beoordeling van een onderzoeksdossier en 

een RSOP een procedure voor de registratie en archivering van documenten.  

 

 

7.4  Scholing 
Commissieleden en ambtelijke secretarissen hebben in 2021 diverse scholings- en 

trainingsactiviteiten verricht en landelijke bijeenkomsten bijgewoond. Zie tabel 10 voor een 

overzicht van activiteiten en bijeenkomsten. Terugkoppelingen van de opgedane kennis en 

informatie vindt plaats in de vorm van samenvattingen in de plenaire vergaderingen en in de 

algemene ledenvergaderingen. Indien relevant worden hand-outs of presentaties met alle 

leden gedeeld.  
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Tabel 10: Overzicht van scholings- en trainingsactiviteiten van commissieleden en ambtelijk 

secretarissen  

Scholing / training / bijeenkomst Wie  

Voorzittersoverleg CCMO Voorzitter  

Secretarissenoverleg CCMO  Ambtelijk secretarissen 

MDR-vragenuur CCMO Ambtelijk secretarissen 

VHP-bijeenkomsten / CTR 

(voorbereidings)bijeenkomsten CCMO 

Ambtelijk secretarissen 

CTIS-trainingen CCMO  Ambtelijk secretarissen 

Online EMA-trainingsprogramma CTIS Ambtelijk secretarissen 

Meetings CCMO over (te maken keuzes over) IT-

functionaliteiten aanvullend aan CTIS 

Ambtelijk secretarissen 

Secretarissenoverleg NVMETC Ambtelijk secretarissen 

Online scholingsdag Medical Device Regulation 

NVMETC 

Ambtelijk secretarissen, 

proefpersonenleden, 

methodologen, ethici, arts-leden 

Voorjaarsbijeenkomst NVMETC  Ambtelijk secretarissen, 

proefpersonenleden  

Najaarsbijeenkomst NVMETC  Ambtelijk secretarissen, 

proefpersonenleden 

(Over)bescherming van kinderen in klinisch onderzoek. 

Prinses Máxima Centrum 

Proefpersonen-lid, ambtelijk 

secretaris 

Webinar NFU, NVZ, ZKN, Federatie - MDR: Klinisch 

onderzoek  

Deskundige medische 

hulpmiddelen  

Invitational conference nieuwe regelgeving 

geneesmiddelonderzoek’ van de NVZA/NVKF&B  

Ziekenhuisapotheker/klinisch 

farmacoloog  

Medical Devices Regulation: Software | Webinar NFU, 

NVZ, ZKN, Federatie 

Deskundige medische 

hulpmiddelen 

Medical Devices Regulation: In-huis ontwikkeling | 

Webinar NFU, NVZ, ZKN, Federatie 

Deskundige medische 

hulpmiddelen 

Medical Devices Regulation: Afwijken van voorschrift 

fabrikant | Webinar NFU, NVZ, ZKN, Federatie 

Deskundige medische 

hulpmiddelen 

CCMO – webinar MDR  Deskundige medische 

hulpmiddelen, ambtelijk 

secretarissen 

CCMO – Cauïstiek bespreking MDR Deskundigen medische 

hulpmiddelen 

Regulier overleg i.v.m. zitting in Kennisnetwerk 

Deskundige Medische Hulpmiddelen van CCMO 

Deskundige medische 

hulpmiddelen 

Joint DG SANTE-COM/CTFG-HMA and EMA training of 

the Clinical Trials Regulation (EU) 536/2014 

Ambtelijk secretarissen 
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7.5  Blik op het volgend jaar 

In 2022 zal de focus van de commissie op de volgende punten liggen: 

 Het reduceren van de beoordelingstermijnen voor WMO-plichtig en niet WMO-plichtig 

onderzoek. 

 Het uitvoeren van efficiënte en kwalitatief hoogstaande beoordelingen van 

onderzoeken die onder de MDR en CTR vallen.  

 Verdere scholing en training van leden en ambtelijk secretarissen voor CTR-

beoordelingen en plenaire evaluaties van CTR-beoordelingen teneinde het proces en de 

kwaliteit van de beoordeling van CTR-onderzoeken te optimaliseren.  

 Samenwerking met METC ’s in de regio om de kwaliteit en continuïteit van en de inzet 

van specifieke disciplines / deskundigen bij beoordelingen van CTR-, MDR- en WMO-

plichtig onderzoek te kunnen blijven borgen.  

 Samenwerking met de METC Oost-Nederland en de centrale niet-WMO 

toetsingscommissie van het UMCG (“Oostelijke as”) voor het ontwikkelen van een 

toetsingskader en een gedegen, efficiënt, proportioneel, transparant en uniform 

toetsingsproces voor niet WMO-plichtig onderzoek in het Radboudumc, het UMCG en 

het Maastricht UMC+.  

 Het realiseren van een nieuw digitale niet-WMO portal, passend bij de toekomstige 

ontwikkelingen in het kader van uniforme toetsing van niet WMO-plichtig onderzoek.  

 Klantgerichtheid, en in het bijzonder het evalueren van de dienstverlening van de 

commissie door middel van interviews met onderzoekers en opdrachtgevers.  
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8.  Toezicht  
 

 
8.1 Toezichtactie vanuit CCMO 

  

 In 2021 zijn er geen CCMO-toezichtacties uitgevoerd bij de METC azM/UM.  

 

 

8.2 Procedure ondertekenen van besluiten, indien er geen natte handtekening wordt 

 gezet 

 

De METC azM/UM heeft ook tijdens de COVID-19-pandemie alle besluiten voorzien van 

een natte handtekening. E.e.a. kon worden geborgd, omdat er in deze periode op 

werkdagen altijd één medewerker van het secretariaat (ofwel een secretaresse ofwel 

een ambtelijk secretaris) op kantoor aan het werk was.  

Besluiten worden door de ambtelijk secretaris opgesteld in samenspraak met de 

voorzitter of vicevoorzitter van de commissie. De besluiten worden geregistreerd in het 

digitale registratiesysteem van de commissie (CorsaNxt).  De ambtelijk secretaris tekent 

de besluiten i.o. namens de voorzitter/vicevoorzitter. Op het moment dat de ambtelijk 

secretaris thuiswerkt en het besluit niet in eigen persoon van een natte handtekening 

kan voorzien, wordt er per mail opdracht gegeven aan de secretaresse of ambtelijk 

secretaris die de kantoordienst heeft om het besluit dat door de ambtelijk secretaris in 

CorsaNxt is geregistreerd i.o. te tekenen en aan de onderzoeker te doen toekomen.  
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Samenvatting  
 

 

Na 2020 stond ook het jaar 2021 in het teken van de COVID-19-pandemie. De pandemie heeft 

de METC azM/UM genoodzaakt tot het doen van aanpassingen in haar werkwijze en in de te 

volgen procedures. Dat heeft vaak geleid tot extra werk, maar ook tot nieuwe inzichten en het 

vereenvoudigen van stappen en procedures voor onderzoekers, zaken die blijvend zullen zijn.  

 

In 2021 zijn 87 nieuwe onderzoeksdossiers ingediend (WMO- en MDR-onderzoeken) en 93 

positieve besluiten uitgebracht (90 besluiten over WMO-plichtig onderzoek en 3 besluiten over 

MDR-onderzoek). Er werden 416 aanvragen voor een niet-WMO verklaring ingediend en 407 

niet-WMO verklaringen afgegeven. Het aantal nieuw ingediende WMO-plichtige onderzoeken 

was iets lager dan in 2020. Het aantal aanvragen voor een niet-WMO verklaring was 

aanzienlijk hoger dan in 2020. 

 

Op 26 mei 2021 is de nieuwe Europese Verordening voor wetenschappelijk onderzoek met 

medische hulpmiddelen in werking getreden, de Medical Device Regulation (MDR). Drie 

deskundigen op het gebied van medische hulpmiddelen zijn tot de commissie toegetreden en 

zij ondersteunen in het oormerken of in wetenschappelijk onderzoek een medisch hulpmiddel 

centraal staat en aan welke eisen dat hulpmiddel dient te voldoen.  

 

Eind januari 2022 is de Europese Verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (de 

Clinical Trial Regulation, CTR) in werking getreden, met een overgangsperiode van 3 jaar. Het 

beoordelen van geneesmiddelenonderzoek gaat daarmee voor Europa op uniforme wijze 

plaats vinden, met een gedegen product- en onderzoekanalyse waarin strakke tijdslijnen 

worden gehanteerd. Dit verlangt van de gehele commissie meer inzet, maar met name van het 

ambtelijk secretariaat en van apothekers/klinisch farmacologen. In 2021 heeft de commissie 

voorbereidingen getroffen voor implementatie van de CTR. Er is veel tijd geïnvesteerd in 

scholing en als oefening zijn voor de beoordeling van een aantal ingediende WMO-plichtige 

geneesmiddelenonderzoeken de CTR-beoordelingsrapporten ingevuld. De commissie hoopt 

binnenkort de eerste geneesmiddelenonderzoeken via te CTR te mogen beoordelen.   

 

De commissie geeft naast het beoordelen van WMO-plichtig onderzoek aandacht aan het 

screenen en doorlopen van niet WMO-plichtige onderzoeken. Anders dan bij WMO-plichtig 

onderzoek zijn de kaders voor niet WMO-plichtig onderzoek minder duidelijk omschreven. 

Samen met de METC Oost-Nederland (Radboudumc) en de centrale niet-WMO 

toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkt onze 

commissie aan het opstellen van een gezamenlijk kader voor het uniform beoordelen van niet 

WMO-plichtig onderzoek.  

 

De extra werkzaamheden die de COVID-19-pandemie in 2021 met zich meebracht en de  

aanzienlijke tijdsinvesteringen die de voorbereidingen op de implementatie van de MDR en 

CTR vroegen, hebben consequenties gehad voor de beoordelingstermijnen voor 

(amendementen op) WMO-plichtig onderzoek, rapportages e.d. en voor de 

beoordelingstermijnen van niet WMO-plichtig onderzoek.  

De beoordelingstermijnen voor de primaire beoordelingen van WMO-plichtig onderzoek zijn 

weliswaar verbeterd in 2021, maar zijn zeker nog niet naar tevredenheid van de commissie. De 

beoordelingstermijnen voor amendementen op WMO-plichtig onderzoek zijn helaas iets 
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opgelopen. Voor de beoordelingstermijnen van aanvragen voor een niet-WMO verklaring geldt 

dat deze termijnen nog te frequent buiten de door de commissie vastgestelde na te streven 

termijn van 2 tot 4 weken liggen. Het verder reduceren van de beoordelingstermijnen voor 

primaire beoordelingen van WMO-plichtig onderzoek, het reduceren van de 

beoordelingstermijnen voor amendementen op WMO-plichtig onderzoek en het reduceren van 

de beoordelingstermijnen voor de beoordeling van aanvragen voor niet-WMO verklaringen is 

dan ook een speerpunt voor 2022.  

 

Een bijzonder profiel van Maastricht University betreft het voedingsgerelateerd onderzoek en 

onderzoek met psychedelica vanuit de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van 

Maastricht University. De METC azM/UM heeft in 2021 wederom diverse onderzoeken op deze 

gebieden beoordeeld en heeft daartoe ook specifiek deskundigheid in haar midden.  

 

De beoordeling van mensgebonden onderzoek is complex, vraagt om specifieke 

vakinhoudelijke kennis, kennis omtrent regelgeving en dient te voldoen aan hoge 

kwaliiteitsstandaarden. We verlangen veel van onze METC-leden, van de drie ambtelijk 

secretarissen en het ondersteunend secretariaat. Veel hulde en dank aan onze leden-

deskundigen, het stafbureau en het secretariaat voor hun inzet, voor hun inbreng in discussies 

en de bereidheid om met onderzoekers in overleg te treden om knelpunten op te lossen.   

 

Begin 2022 heeft prof. dr. J.G. Maessen, na 9 jaar lid en (vice)-voorzitter van de METC azM/UM 

te zijn geweest het voorzitterschap overgedragen aan prof. dr. A.A.M. Masclee, voorheen vice-

voorzitter, en is prof. dr. H.C. Schouten vice-voorzitter geworden. Prof. Maessen heeft heel veel 

betekend voor de METC, ontwikkelingen in gang gezet, zowel lokaal als landelijk, en onze 

organisatie verder geprofessionaliseerd. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en zullen 

de door hem ingeslagen weg voorzetten.       

 

Het is dan ook onze ambitie om in 2022 de METC azM/UM verder te professionaliseren en te 

werken aan kwaliteitsverbetering, gericht op de inhoud, maar met alle aandacht voor wet- en 

regelgeving en kaders. De commissie kan alleen maar goed functioneren omdat mensen uit de 

UM- en azM-organisatie bereid zijn om zich in te zetten voor de METC. Om leden te behouden 

en nieuwe leden te werven dient het METC-lidmaatschap aantrekkelijk te zijn, zowel 

inhoudelijk als qua waardering binnen de organisatie. De METC zet zich in om dat in 2022 te 

realiseren. 
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Summary  
 

The work of the Medical Research Ethics Committee (MREC) of the University Hospital 

Maastricht/Maastricht University (MREC azM/UM) in 2021 was affected by the COVID-19 

pandemic. While this resulted in an additional work load for MREC members, some of the 

procedures such as on-line meetings became more efficient and less time consuming. 

 

In 2021, 87 new research proposals were submitted (both proposals covered by the Medical 

Research Involving Human Subjects Act (WMO) and proposals covered by the Medical Device 

Regulation (MDR)) and 93 positive decisions were taken (90 WMO-decisions and 3 MDR-

decisions). Furthermore, 416 requests for a non-WMO statement were submitted and 407 non-

WMO statements were issued. The number of submitted WMO-studies was slightly lower than 

in 2020. The number of requests for a non-WMO statement was significantly higher than in 

2020. 

 

On May 26th the European Medical Device Regulation (MDR) became operational. Three 

experts on medical devices became members of the MREC azM/UM and provide support in 

reviewing human research projects with medical devices.  

 

Starting from January 2022 the Clinical Trial Regulation (CTR) entered into application. It aims 

to foster innovation and research in the EU, facilitating the conduct of large trials in multiple 

EU member states. An important step forward is standardization of procedures for clinical 

research with drugs. Prior to implementation the MREC azM/UM and its members have 

prepared themselves for a successful implementation of the CTR in 2022. The first CTR project 

will be reviewed by the MREC azM/UM in spring 2022. 

 

Apart from reviewing WMO research proposals, the MREC azM/UM judges whether research 

falls under the scope of the WMO or is non-WMO research. For non-WMO research, up to now, 

no detailed framework does exist while a proportional review of the proposal on scientific 

quality, privacy aspects, etc. should be undertaken. The non-WMO Research Ethics Committee  

of the UMCG, the MREC Oost-Nederland (Radboudumc) and the MREC azM/UM collaborate in 

a project to define a standardized and harmonized procedure for proportional reviewing of 

non-WMO research proposals. Our aim is to implement this new framework for non-WMO 

proposals in 2022-2023.  

 

Due to the COVID pandemic and implementation of MDR and CTR the MREC workload has 

increased substantially, resulting in prolongation of lead times for both WMO and non-WMO 

proposals.  Focus for 2022 is to significantly reduce lead times for both categories of proposals.  

 

A unique profile of Maastricht University is its research focus on human nutritional, metabolic   

research and research on effects of psychedelic substances. In 2021 the MREC azM/UM 

reviewed a substantial number of research projects in these fields. Two members of the MREC 

azM/UM have specific expertise with background in metabolic and nutritional research and in 

psychology and pharmacy. 

 

Our MREC team consists of dedicated experts in various fields, a scientific staff group that 

supports the two MREC teams and two secretaries. Many thanks to all our team members, our 

scientific staff and our secretaries for continuing support, their contributions, their input in 
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lively discussions, their open mind and willingness to search for pragmatic solutions to help 

researchers and facilitate research projects.  

 

A special word of appreciation to our former chairman, prof. dr. J.G Maessen. For nine 

consecutive years he (vice) chaired our committee. Thank you very much for your inspiring 

leadership, for the innovations you initiated, your knowledge on medical ethical research 

issues, your wisdom and capacity to provide us with solutions on difficult issues. Many thanks!   

 

Ambition of the MREC azM/UM in 2022 is to further professionalize, to work according to 

quality standards and PDCA procedures. We realize that the team of experts is our MREC 

“human capital”.  To be attractive for new members and to keep members motivated not only 

the work itself should be interesting and challenging, but also the (financial) conditions and 

support we provide.  We will work on that in 2022! 
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Bijlage I: Lijst met afkortingen  
 

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

ALV  Algemene ledenvergadering 

azM  academisch ziekenhuis Maastricht 

CCMO  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 

COVID  Coronavirus disease  

CTIS     Clinical Trials Information System 

CTR    Clinical Trial Regulation 

DMH  Deskundigen medische hulpmiddelen 

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 

FSE Faculty of Science and Engineering 

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 

MDR Medical Device Regulation 

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 

UMC Universitair Medisch Centrum 

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 II : Overzicht van in 2021 beoordeelde protocollen  

 

METC-

nr. 

NL-nummer  Verrichter Titel Soort onderzoek 

20-001 71972.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Effect of ageing on interpretation of disease activity 

measures and on cognition, physical activity and 

performance in patients with rheumatic disorders 

Overig 

20-008 72724.068.20 Medtronic Inc. COPD Monitoring Medisch 

Hulpmiddel 

20-013 72798.068.20 University 

Hospital Basel 

Multicentre, international, investigator-initiated, controlled, 

randomised, double-blind clinical validation study of a 

smartphone application as screening tool 

for differentiation between sinus rhythm and atrial 

fibrillation (RedStroke Study) 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-026 73317.068.20 Maastricht 

University 

Safety profile and effects of Mitragynine (MG) Overig  

20-037 73910.068.20 Maastricht 

University 

Safety and efficacy of repeated low dose lysergic acid 

diethylamide (LSD) as treatment for ADHD in adults: a 

multicentre, randomized, doubleblind, placebo-controlled 

Phase 2 a Proof of Concept Trial 

Geneesmiddelen

onderzoek 

20-047 73539.068.20 Maastricht 

University 

(Sub)acute Neuropsychopharmacological Profiling of 2C-B 

Versus Psilocybin 

Overig 

20-051 73265.068.20 Maastricht 

University 

Identification, characterization and awareness of non-

alcoholic fatty liver disease in primary care 

Overig 

20-052 73200.068.20 ID3 Medical A randomized controlled trial evaluating the safety and 

efficacy of the endovascular treatment of subjects with 

stenotic or restenotic lesions of the common femoral artery 

with the Supera Vascular Mimetic Implant compared to 

surgical Common Femoral Artery Endarterectomy 

(SUPERSURG RCT) 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-053 73821.068.20 Maastricht 

University 

Using MRI to detect somatosensory deficiency in early sub-

stroke: the key to predicting recovery of arm-hand capacity 

Overig 

20-060 74741.068.20 Maastricht 

University 

Determination of neutrophils response to gluten and 

development of a novel less 

invasive assay to diagnose gluten-related diseases 

Overig 

20-062 74399.068.20 MAASTRO clinic Immune profiling of stage III non-small cell lung cancer 

patients treated with concurrent chemoradiation and 

adjuvant durvalumab: A prospective observational phase II 

trial 

Overig 

20-063 70479.068.20 Maastricht 

University 

TRAuma and DEmentia; TRADE-study Overig 

20-065 73291.068.20 Newronika S.p.A. A double-blind crossover study to evaluate the safety and 

efficacy of adaptive Deep Brain Stimulation delivered 

through AlphaDBS System in patients with Parkinson’s 

Disease 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-066 74074.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Mechanistic insights in left ventricular septal and left bundle 

branch pacing 

Overig 

20-067 74449.068.20 Maastricht 

University 

Moe-i-teloos (Tied by tiredness): Blended care intervention 

for fatigue in brain disorders 

Overig 

20-068 74897.068.20 Maastricht 

University 

A proof of concept phase II study with the PDE4 inhibitor 

roflumilast in people suffering from long-term cognitive 

sequela after stroke 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

20-074 75071.068.20 EP Solutions SA Multicenter post-market study to assess and improve 

patient response to CRT therapy with the amy-card 01C 

system (MAP-CRT) 

Medisch 

Hulpmiddel 
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20-075 74317.068.20 Abbott Medical 

Nederland B.V. 

Non-invasive Electrocardiographic Imaging of SyncAV with 

MPP: Understanding Optimized Programming for Cardiac 

Resynchronization Therapy 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-076 75159.068.20 Maastricht 

University 

Development, dIagnosis, and prevention of gender-related 

Somatic and mental COmorbitiEs in iRritable bowel 

syndrome In Europe 

Overig 

20-080 75147.068.20 Maastricht 

University 

Dementia risk reduction in the general practice: a tailored 

approach 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-081 75335.068.20 Maastricht 

University 

Peripheral and Central Nervous System Contributions to the 

Subjective Experience of Emotions 

Overig 

20-084 74609.068.20 Maastricht 

University 

Determination of insulin-stimulated hepatic glucose uptake 

by PET-CT measurements 

Overig 

20-085 75205.068.20 Maastricht 

University 

Comparison of patient reported disease activity scores 

combined with fecal calprotectin home tests for remote 

monitoring of IBD patients: a cross-sectional cohort study 

Overig 

20-086 73514.068.20 Maastricht 

University 

Prevention of Persistent Pain after Breast Cancer Treatment 

by web-based Cognitive Behavioural Therapy 

Overig 

20-087 73492.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Get up and GO! with the vestibular implant Medisch 

Hulpmiddel 

20-088 75495.068.20 Maastricht 

University 

CONFIDEnCE Controlling Faecal incontinence with a novel 

anal device: a cost-effectiveness trial 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-089 74940.068.20 Maastricht 

University 

The effect of alternating energy intake compared to regular 

energy intake on the fat content in the blood after a meal in 

abdominally obese adults 

Overig 

20-090 75340.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Feasibility of supervised home-based exercise 

prehabilitation in patients scheduled for pancreatic 

resection 

Overig 

20-091 72014.068.20 Universiteit 

Hasselt 

Characterisation of the immune response after spinal cord 

injury 

Overig 

20-092 75618.068.20 Maastricht 

University 

An egg-protein hydrolysate (NWT-03) to boost brain 

function - mind your blood vessels 

Overig 

20-093 75131.068.20 VieCurie MC Improvement of glenoid component positioning in reverse 

shoulder arthroplasty 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-094 74844.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

The ‘endoscope CRC’ cohort. Development and evaluation of 

diagnostic and prognostic biomarker profiles for ColoRectal 

Cancer and premalignant lesions. 

Overig 

20-095 74907.068.20 Prilenea 

Neurothera-

peutics Ltd. 

A phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 

Parallel Arm, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and 

Safety of Pridopidine in Patients with Early Stage of 

Huntington Disease 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

20-096 74947.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Maastricht Investigation of Renal function in Absence of- 

and post- Contrast in patients with glomerular filtration rate 

LEss than 30mL/min/1.73m2 (MIRACLE) 

Overig 

20-097 75628.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Time to Excretion of Contrast, a Maastricht Prospective 

Observational Study (TEMPOS ) 

Overig 

20-098 75892.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

USabiliTy and FeAsiBILIty of a personalised, web-based 

Education and self-management approach for patients with 

chronic Heart Failure across four European sites  

Medisch 

Hulpmiddel 

20-099 72809.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

External Vacuum Expansion: evaluation in breast 

reconstructive surgery (EVE-study) 

Medisch 

Hulpmiddel 

20-101 75115.068.20 Maastricht 

University 

Decision-making for differently valenced stimuli in Anorexia 

nervosa 

Overig 

20-102 75632.068.20 MAASTRO clinic PREselection of patients at risk for Cognitive DEcline after 

Radiotherapy using advanced MRI (PRECODE-MRI) 

Overig 
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20-103 76012.068.20 Maastricht 

University 

Cold-induced thermogenesis in adults from Siberia and 

Western Europe 

Overig 

20-104 76260.068.20 Maastricht 

University 

The impact of collagen peptide versus free amino acid 

ingestion on myofibrillar and connective tissue protein 

synthesis rates at rest and during recovery from exercise 

Overig 

20-105 76263.068.20 Maastricht 

University 

Interaction between Visual Comfort and Thermal Comfort - 

The effect of personal control of light on thermal comfort 

Overig 

20-107 74112.068.20 CIRO Horn An exploratory study to assess the effect of benralizumab on 

small airway obstrution in patients with severe asthma 

using functional respiratory imaging 

Overig 

20-108 76362.068.20 Maastricht 

University 

Ketoacid ingestion along with protein to attenuate muscle 

catabolism during hemodialysis 

Overig 

21-001 76219.068.20 Maastricht 

University 

Telemonitoring for Asthma and COPD Through voICe 

AnalysiS: the TACTICAS study 

Overig 

21-002 75078.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Exploring bleeding risk and platelet function combined with 

multiple omics techniques in 22q11.2 deletion syndrome 

Overig 

21-003 76036.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Validation of the diagnostic accuracy of the electronic nose 

in the detection of thyroid cancer) 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-004 75845.068.20 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a 

randomized controlled trial on the effectiveness of 

surveillance of arteriovenous fistulas and grafts 

Overig 

21-005 75080.068.20 University of 

Oxford  

Effectiveness and cost-effectiveness of TORIC intraocular 

lens implantation in patients with mild astigmatism 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-006 76626.068.20 Maastricht 

University 

The impact of ingesting a whole-food animal-based versus 

plant-based protein rich meal on the muscle protein 

synthetic response in healthy older men and women  

Overig 

21-007 75823.068.21 Alexion 

Pharmaceu- 

ticals Inc. 

A Phase 2, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled 

Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Ravulizumab in 

Adult Participants With Proliferative Lupus Nephritis (LN) or 

Immunoglobulin A Nephropathy (IgAN) 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

21-008 76189.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Predicting Delayed cerebral ischemia using Micro- and 

Macrovascular parameters in Subarachnoid hemorrhage 

patients (PDMMS-study) 

Overig 

21-009 76561.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Submaximal cardiopulmonary exercise testing in patients 

with knee orstoarthritis scheduled for total knee 

arthroplasty: a feasibility study 

Overig 

21-010 76168.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

The skin microbiome in X-linked recessive ichthyosis and 

autosomal recessive congenital ichthyosis 

Overig 

21-011 76255.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Recognizing patients with (a higher risk of) endometrial 

cancer; the role of fat distribution and inflammation in the 

origin of endometrial cancer, a study that focuses on 

prevention and prediction 

Overig 

21-013 76906.068.21 Maastricht 

University 

The effect of plant stanol ester consumption on the 

vaccination response to a COVID-19 vaccine 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

21-014 76863.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

SARS-CoV-2 vaccination response in patients with 

haematological disease (CoVvhaem) 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

21-015 76905.068.21 Maastricht 

University 

Personalized microbial substrates to prevent type 2 diabetes  Overig 

21-017 76585.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

The Maastricht Cardiomyopathy registry (mCMP-registry): 

improving (early) diagnosis and optimizing risk stratification 

across the cardiomyopathy spectrum  

Overig 
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21-018 74928.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Diagnostic and Risk Criteria for Complement Defects in 

Thrombotic Microangiopathy and Amplifying Conditions, 

such as Severe Hypertension: The COMPETE Study 

Overig 

21-019 76937.068.21 Osteo-Pharma 

B.V. 

A randomized prospective clinical trial comparing 

OsteoActivator-P coated membranes vs Collagen 

Membrane-P uncoated for accelerated localized alveolar 

ridge preservation 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-020 76249.068.21 Maastricht 

University 

The effects of three small morning and evening doses of LSD 

on mood, biological and psychological measures of sleep, 

neuroplasticity, and well-being 

Overig 

21-021 77066.068.21 Maastricht 

University 

Boosting a neuromodulatory system relevant to Alzheimer's 

disease to enhance memory 

Overig 

21-023 76746.068.21 Maastricht 

University 

Targeting the β2-adrenergic pathway to improve skeletal 

muscle glucose uptake in obese humans 

Geneesmiddelen

onderzoek 

21-024 76520.068.21 Maastricht 

University 

Genital pain in a daily relationship context: The role of 

attachment orientation  

Overig 

21-028 77527.068.21 Maastricht 

University 

A Randomized, Double-blind, Placebocontrolled study to 

investigate the efficacy of 

oleuropein on skeletal muscle energy metabolism and 

fatigue in humans 

Overig 

21-029 77389.068.21 Maastricht 

University 

A blended intervention based on Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) for Informal Caregivers of 

People with Dementia mixed methods approach to evaluate 

feasibility, acceptability and preliminary effectiviness  

Overig 

21-030 77716.068.21 Maastricht 

University 

Protein requirements in healthy adult men as assessed by 

the Indicator Amino Acid Oxidation (IAAO) technique: a 

replication study 

Overig 

21-032 77723.068.21 Maastricht 

University 

The impact of the dietary protien matrix on post-prandial 

plasma amino acid responses in vivo in healthy young 

females 

Overig 

21-033 77015.068.21 Maastricht 

University 

The effect of indoor carbon dioxide on cognition Overig 

21-034 77699.068.21 Maastricht 

University 

The effect of sweet orange and pomegranate extract 

supplementation on exercise capacity: a randomized 

controlled parallel intervention study in healthy overweight 

individuals 

Overig 

21-035 77187.068.21 Astra Zeneca An Open-Label, Multinational, Multicenter, Phase 3b/4 Study 

of Trastuzumab Deruxtecan in Patients With or Without 

Baseline Brain Metastasis With Previously-Treated 

Advanced/Metastatic HER2-Postitive Breast Cancer 

(DESTINY-Breast12) 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

21-037 77756.068.21 Maastricht 

University 

The effects of exercise training combined with NR 

supplementation on metabolic health in older individuals 

Overig 

21-038 77746.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

A multiple dosing study to demonstrate the safety, 

tolerability, pharmacokinetics and efficacy potential of 

intravenously administered ANXV (a recombinant human 

Annexin A5) in patients with confirmed moderate to severe 

COVID-19; The COANNEXIN Study) 

Geneesmiddelen 

onderzoek 

21-039 77886.068.21 MAASTRO clinic DETECT: Defining the Target volume for Endoluminal 

radiation boosting in patients with reCTal cancer 

Overig 

21-040 76949.068.21 Maastricht 

University 

Post-COVID-Health study Multidimensional health status of 

COVID-19 survivors one year after a SARS-CoV-2 infection 

Overig 

21-041 77344.068.21 Maastricht 

University 

Effect of monomeric and oligomeric flavanols on exercise 

blood pressure and vascular function in healthy volunteers 

Overig 

21-042 77978.068.21 Maastricht 

University 

The effect of Transcutaneous Vagal Nerve Stimulation on 

the processing of visceral pain signals: a High Resolution 

fMRI Study in Healthy Volunteers 

Medisch 

Hulpmiddel 
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21-043 77267.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

The glutamate/GABA balance as novel therapeutic target for 

psychotic and cognitive symptoms in 22q11.2 deletion 

syndrome 

Geneesmiddelen

onderzoek 

21-044 77666.068.21 Maastricht 

University 

In vivo effects of amylase trypsin inhibitors from wheat in 

the human gut: proof of cause of non-coeliac wheat 

sensitivity in irritable bowel syndrome 

Overig 

21-045 78139.068.21 Maastricht 

University 

The effect of collagen supplementation on collagen 

metabolism after total hip arthroplasty 

Overig 

21-046 77453.068.21 Maastricht 

University 

BROCA-intervention. Brain Outcome after Cardiac Arrest - 

Single Case Experimental Design intervention study 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-047 78281.068.21 Maastricht 

University 

Comparing the effect of a high SFA diet and high fructose 

diet on hepatic insulin sensitivity 

Overig 

21-048 77812.068.21 Maastricht 

University 

The effect of apple polyphenols on glucose homeostasis in 

prediabetic individuals 

Overig 

21-049 78319.068.21 Maastricht 

University 

The effect of cold-water immersion on skeletal muscle blood 

flow during post-exercise recovery in healthy young males 

Overig 

21-051 77984.068.21 Maastricht 

University 

Natural daylight to improve 24h metabolism and glucose 

control in type 2 diabetes individuals 

Overig 

21-052 78277.068.21 Maastricht 

University 

Evaluating the effects of acute LPS exposure on Energy 

metabolism and Substrate utilization as well as markers 

reflecting lipid and glucose metabolism: The LES trial 

Overig 

21-053 76222.000.21 Ophtec B.V. Prospective multicentre clinical trial with the Artiflex 

Presbyopic, an iris-fixated multifocal intraocular lens for the 

correction of presbyopia in phakic eyes 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-055 78003.068.21 academisch 

ziekenhuis 

Maastricht 

Real-world exploratory evaluation of the potential drug-

drug interaction between anticancer small molecule 

inhibitors and direct oral anticoagulants in patients with 

solid tumours, and exploration of the role of therapeutic 

drug monitoring 

Overig 

21-056 78333.068.21 Salumedia Labs CARINAE: A Digital Health Intervention for Stress relief in 

Perioperative Care: Clinical Study 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-058 77272.068.21 Maastricht 

University 

The PROtective effect of SulforAphaNe on chronic low-grade 

Inflammation in healthy participants The PRO SANI study. A 

double-blind, crossover, randomized placebo-controlled 

study 

Overig 

21-064 78536.068.21 Pulso Ediciones 

S.L. 

STARS-SAM: Empowering patients by professional Stress 

Avoidance and Recovery Services using the Stress Adaptative 

Manager (SAM) solution 

Medisch 

Hulpmiddel 

21-067 78411.068.21 Maastricht 

University 

Assess the mtDNA mutation load in mesoangioblasts of 

mtDNA mutation carriers 

Overig 
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Bijlage III : Colofon 

 

Tekst en data:  METC azM/UM 
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