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Informatie inzake de bijlage proefpersonenverzekering bij de proefpersoneninformatie 
Toelichting voor de onderzoeker 
 
Wettelijke verplichtingen 
Op grond van artikel 9 van het Besluit verplichte Verzekering (Besluit van 23 juni 2003, houdende 
regels inzake de verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen),  
dienen proefpersonen (zowel gezonde proefpersonen als patiënten), van wie de toestemming wordt 
vereist voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek, bij onderzoek dat valt onder de Wet 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) schriftelijk te worden ingelicht over: 
a.  de bedragen waarvoor de verzekering is gesloten; 
b.  de uitsluitingen die deze verzekering bevat; 
c.  de naam en het adres van de verzekeraar; 
d.  de eventuele ontheffing om ten behoeve van proefpersonen in een bepaald onderzoek een 

verzekering af te sluiten c.q deze proefpersonen onder de dekking van een reeds lopende 
verzekering te brengen.  

e.  de verplichtingen die de proefpersoon door de verzekeringsovereenkomst worden opgelegd 
(N.B. het dient hier te gaan om acceptabele verplichtingen).  

 
Deze schriftelijke informatiezorgplicht berust bij de uitvoerder van het onderzoek. Deze informatie 
wordt met de informatie over het onderzoek verstrekt voordat om toestemming voor deelname aan 
het onderzoek wordt gevraagd. 
Deze schriftelijke informatie dient niet in de informatie over het onderzoek zelf te worden 
opgenomen, maar als aparte bijlage toegevoegd te worden aan de schriftelijke informatie over het 
onderzoek voor de proefpersoon. Als u uw onderzoeksvoorstel aan de METC azM/UM aanbiedt, 
dient ook de juiste en ingevulde bijlage proefpersonenverzekering ingeleverd te worden. 
 
Modelteksten (zie bijlagen): 
Er zijn voor door de METC azM/UM te beoordelen onderzoek modelteksten voor de 
verzekeringsinformatie gemaakt. Zie de hierna volgende pagina’s:  
- model A  - model A 1 indien azM opdrachtgever is 

         - model A 2 indien Maastricht University (UM) opdrachtgever is 
         - model A 3 indien een derde instelling, industrie of sponsor opdrachtgever is 

- model B  indien de METC azM/UM op aanvraag een ontheffing van de verzekeringsplicht heeft    
verleend. 

 
Ontheffing vragen 
De verrichter (opdrachtgever) kan in de aanbiedingsbrief van een WMO-onderzoek aan de 
commissie ontheffing vragen van de plicht tot het afsluiten van een proefpersonenverzekering, 
indien het onderzoek naar zijn/haar mening “naar zijn aard zonder risico’s voor de proefpersonen 
is”. Dit dient gemotiveerd te worden. De METC azM/UM beslist vervolgens of zij deze ontheffing 
wel of niet verleent.  
 
Proefpersonen uit andere instellingen/centra 
In principe gelden de verzekeringspolissen van het azM en de UM slechts voor de proefpersonen 
die in het azM c.q. de UM worden geïncludeerd. Uitzonderingen:  
 



 
1. UM 
De verrichter (opdrachtgever) is degene die het wetenschappelijk onderzoek verricht en die de 
verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer of de financiering van het 
wetenschappelijk onderzoek. 
Uitsluitend onderzoeksvoorstellen welke óf door de UM zelf worden uitgevoerd, óf door de UM 
worden geleid en onder verantwoordelijkheid van de UM worden uitgevoerd (eventueel op een 
andere locatie) kunnen vallen onder de UM verzekering.  
 
2. azM 
De verrichter (opdrachtgever) is eerste belanghebbende bij een onderzoek, geeft de opdracht 
daartoe en regelt en betaalt de proefpersonenverzekering.  
1e geldstroom: 

 azM is verrichter en uitvoerder: proefpersonenverzekering azM. 
 azM is verrichter maar niet of niet alleen uitvoerder: proefpersonenverzekering azM, tenzij 

de andere uitvoerende instelling(en) een eigen WMO verzekeringsdekking heeft/hebben 
geregeld.   
Voorbeeld: bij multicenteronderzoek waaraan andere universitaire medische centra’s 
(UMC’s) of andere grote algemene ziekenhuizen meedoen als uitvoerder, dienen die 
uitvoerders hun eigen proefpersonenverzekering in stelling te brengen voor de binnen hun 
eigen centrum te includeren proefpersonen. Indien ook kleinere algemene ziekenhuizen 
participeren, die geen (doorlopende) WMO verzekering hebben: trachten te regelen dat deze 
kunnen aansluiten bij het meest nabij gelegen participerend groter algemene ziekenhuis of 
participerend UMC. Lukt dat niet, dan regelen dat de azM-polis dekking biedt, met de opties 
dat deze kosten voor rekening van het uitvoerend centrum zijn, dan wel geheel voor 
rekening van het azM. In deze gevallen dient de onderzoeker, zowel wat betreft de 
aanvullende dekking als de kosten, akkoord te vragen aan de Raad van bestuur van het 
Maastricht UMC+. N.B. regelen in contract tussen azM en uitvoerder. 

 azM is niet verrichter. Een andere instelling betaalt, bijvoorbeeld de UM: 
proefpersonenverzekering UM.   

2e geldstroom: 
 azM is verrichter en de enige uitvoerder of er zijn meerdere uitvoerders: idem bij 1e 

geldstroom. 
 azM is niet verrichter: idem bij 1e geldstroom, tenzij subsidiërende instelling al in een 

verzekering voorziet. 
3e geldstroom: 

 Collectebusfondsen: zie bij 2e geldstroom 
 Particulier bedrijf is verrichter: verrichter brengt proefpersonen onder een zelf af te sluiten 

of afgesloten proefpersonenverzekering. 
 Particulier bedrijf is niet verrichter, maar azM is verrichter: azM brengt de in haar instelling 

te includeren proefpersonenverzekering onder haar eigen WMO verzekering. 
 
 
Bijlagen: modellen proefpersonenverzekering 
 
 
 
 



 
INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING 

azM is opdrachtgever en/of uitvoerder 
 
MODEL A 1 VERZEKERINGSVERKLARING 
voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 
 
Titel: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Als opdrachtgever en/of uitvoerder van bovenvermeld wetenschappelijk onderzoek heeft het academisch 
ziekenhuis Maastricht, hierna te noemen azM: (a.u.b. de optie schrappen die niet van toepassing is) 

o alle deelnemers/ proefpersonen verzekerd in verband met eventuele schade die zij mochten lijden 
als gevolg van deelname aan bovengenoemd onderzoek.  

o uitsluitend de deelnemers/proefpersonen verzekerd die vanuit het azM, en indien vermeld vanuit de 
hierna genoemde instellingen, zijn ingesloten in bovengenoemd onderzoek.  
Nader te noemen instellingen: ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….             

 
Deze verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en die 
zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de 
deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij de 
verzekeraar is gemeld.  
 
In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar of haar wettelijk vertegenwoordiger, of 
kunt u zich wenden tot een contactpersoon van het azM:  
 
Verzekeraar    Wettelijk vertegenwoordiger   Contactpersonen azM 
Lloyd’s London   Dhr. A.D. Fontein  mw. mr. I. Speetjens of mw. mr. A. Frijlink          
Marketform Holdings Ltd     Debussystraat 2   academisch ziekenhuis Maastricht       
London EC 3M5EA     3161 WD Rhoon  Postbus 5800 6202 AZ Maastricht 
Tel. 0044 1712201718                Tel. 010-5066600  Tel. 043-3875994 of 043-3875981 
 
Het bedrag waarvoor de verzekering maximaal is gesloten is: 
€    450.000,--  voor de schade per deelnemer/proefpersoon en 
€ 3.500.000,--  voor de schade van alle deelnemers/proefpersonen tezamen die aan dit onderzoek deelnemen 

en 
€ 5.000.000,--  voor de totale schade die zich per verzekeringsjaar bij proefpersonen heeft  

geopenbaard bij alle onderzoeken die het azM per verzekeringsjaar laat uitvoeren. 
De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Informatie over 
verdere beperkingen en deze verklaring is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl. 
 
Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet: 
 schade die een gevolg is van het optreden van een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent 

ingelicht, tenzij het risico zich in ernstiger mate voordoet dan was voorzien of het risico uiterst 
onwaarschijnlijk was; 

 schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen; 
 schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; 
 schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw 

nakomeling; 
 bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze 

behandelmethoden; 
 bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van 

uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen. 
 



INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING 
Maastricht University (UM) is opdrachtgever of mede opdrachtgever 
 
MODEL A 2 VERZEKERINGSVERKLARING voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 
 
Titel: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om voor de UM-verzekering in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat er sprake is dat de UM de rol 
van verrichter (opdrachtgever) heeft. 

 De UM wordt aangemerkt als verrichter indien de verantwoordelijk voor het onderzoek, de 
financiering en de organisatie van het onderzoek bij de UM ligt.  

 UM is mede opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld bij multicenteronderzoek, en de andere uitvoerende 
instelling(en) een eigen WMO verzekeringsdekking heeft/hebben geregeld. 

Uitvoerder is degene die het onderzoek daadwerkelijk uitvoert, dit kan zijn een arts, een AIO/OIO of een 
medewerker van de universiteit enz., maar ook deelnemende centra.  
 
Als (mede) opdrachtgever van bovenvermeld wetenschappelijk onderzoek heeft de UM: (hierna één van 
beide opties aankruisen) 

0 alle deelnemers/ proefpersonen verzekerd in verband met eventuele schade die zij mochten lijden als 
gevolg van deelname aan bovengenoemd onderzoek.  

0 uitsluitend de deelnemers/proefpersonen verzekerd die vanuit het UM, en indien vermeld vanuit de 
hierna genoemde instellingen, zijn ingesloten in bovengenoemd onderzoek.  
Nader te noemen instellingen: ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 

 
De verzekering dekt schade, die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die 
naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. U moet de schade 
ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. 
In geval van schade kunt u zich direct wenden tot Maastricht University, in elk geval bij de 
onderzoeker/projectleider én bij de afdeling Treasury, Postbus 616, 6200 MD MAASTRICHT, tel. 043-
3883948 of 043-3882047. 
 
De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: Marketform Limited 
Adres: 8 Lloyd’s Avenue 
 London  EC3N 3SEL 
Telefoonnummer: +44 (0)20 7488 7700 
 
 

De schaderegelaar van het onderzoek is: 
Naam: Meeùs Assurantiën B.V. 
Adres: Postbus 74094 
            1070 BB AMSTERDAM 
Telefoonnummer: 020 -301 86 86 
   
 

De verzekering biedt een maximumdekking van € 450.000,- per proefpersoon en € 3.500.000,- voor het 
gehele onderzoek en € 5.000.000,- per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De dekking  
van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit 
verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u 
vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl.  
 
Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt de volgende schade niet: 
 schade die een gevolg is van het optreden van een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent 

ingelicht, tenzij het risico zich in ernstiger mate voordoet dan was voorzien of het risico uiterst 
onwaarschijnlijk was; 

 schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen; 
 schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; 
 schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw 

nakomeling; 
 bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze 

behandelmethoden; 
 bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van 

uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen. 



INFORMATIE PROEFPERSONENVERZEKERING 
    Derde instelling (niet azM of UM) is de opdrachtgever) 
 
MODEL A 3 VERZEKERINGSVERKLARING 
voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 
 
Titel onderzoek: ............................................................................................................................ 
 
De opdrachtgever voor bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek (niet azM of UM):  
 
………………………………………………………………………………….................................... 
 
heeft alle deelnemers/proefpersonen verzekerd in verband met eventuele schade die zij mochten lijden als 
gevolg van deelname aan dit onderzoek.  
 
Deze verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en die 
zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de 
deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij de 
verzekeraar is gemeld.  
 
In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar. De verzekeraar van dit onderzoek is: 
 
Naam van de verzekeringsmaatschappij  | bij een buitenlandse verzekeraar dient een in Nederland 

gevestigd contactpersoon te vermelden 
............................................................  | ..................................................................... 
(adres)  .........................................  | (adres) ......................................................... 
(plaats)  .........................................  | (plaats) ........................................................ 
(tel.nr.) .........................................  | (tel. nr.) ....................................................... 
 
Het bedrag waarvoor de verzekering maximaal is gesloten is: 
€    450.000,--  voor de schade per deelnemer/proefpersoon en 
€ 3.500.000,--  voor de schade van alle deelnemers/proefpersonen tezamen die aan dit onderzoek deelnemen 

en 
€ 5.000.000,--  voor de totale schade die zich per verzekeringsjaar bij proefpersonen heeft  

geopenbaard bij alle onderzoeken die de opdrachtgever per verzekeringsjaar laat uitvoeren. 
De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Informatie over 
verdere beperkingen en deze verklaring is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl. 
 
Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet: 
 schade die een gevolg is van het optreden van een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent 

ingelicht, tenzij het risico zich in ernstiger mate voordoet dan was voorzien of het risico uiterst 
onwaarschijnlijk was; 

 schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen; 
 schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; 
 schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw 

nakomeling; 
 bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze 

behandelmethoden; 
 bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van 

uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen. 
 
 
 



GEEN PROEFPERSONENVERZEKERING 
 
 
 
MODEL B  voor wetenschappelijk onderzoek zonder enig risico                                                    
 
Titel onderzoek: ............................................................................................................................ 
 
 
De opdrachtgever voor bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek, (academisch) ziekenhuis*/ 
Universiteit*/ Industrie /* anders * (* invullen c.q. doorhalen) 
heeft van de medisch-ethische toetsingscommissie ................................................................... 
te .................................... 
op ....-....-....... ontheffing verkregen van de verplichting een verzekering af te sluiten die de door het 
onderzoek veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. 
 
De reden van deze ontheffing is dat deze commissie van oordeel is dat het onderhavige onderzoek (voor de 
proefpersoon *) naar zijn aard zonder enig risico is.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


