
Het niet WMO-plichtig onderzoeksdossier opstellen en indienen 

Het onderzoeksdossier opstellen 

Om te kunnen beoordelen of uw onderzoek, niet WMO-plichtig onderzoek betreft, vragen wij u 

minimaal onderstaande documenten aan te leveren: 

1.  Aanbiedingsbrief met de melding dat u vermoedt dat het een niet-WMO plichtig onderzoek 

betreft en een korte uitleg over het onderzoek; 

  

2.  (kort) onderzoeksprotocol waarin staat beschreven: 

 Titel, versiecode, versiedatum en paginanummering; 

 wat precies gedaan wordt en waarom; 

 wat de vraagstelling is; 

 bij welke populatie en bij hoeveel proefpersonen het onderzoek wordt uitgevoerd; 

 hoe de wervings- en informed consentprocedure verlopen; 

 (alleen bij onderzoek met restmateriaal en/of dossiergegevens): of er een beroep wordt 

gedaan op de geen bezwaarregeling, d.w.z. dat in het patiëntendossier wordt gecheckt of de 

patiënt bezwaar heeft gemaakt tegen het nader gebruik van zijn/haar lichaamsmateriaal en/of 

gegevens voor wetenschappelijk onderzoek; 

 (indien van toepassing) of de deelnemers die uit de andere studies komen toestemming 

hebben gegeven om te worden benaderd voor vervolgonderzoek; 

 hoe de gegevens en/of lichaamsmateriaal verwerkt worden: wordt er gecodeerd, waaruit 

bestaat de code, wie beschikt over de sleutel van de code, wie heeft inzage, wat is de 

bewaartermijn (doorgaans 15 jaar in UMC's)?; 

 of er een intentie is de resultaten te publiceren. 

Daarnaast vragen wij u onderstaande documenten indien van toepassing aan te leveren: 

1. een proefpersoneninformatie (indien de proefpersonen worden geïnformeerd over het 

plaatsvinden van het onderzoek); 

2. een toestemmingsverklaring (indien de proefpersonen toestemming moeten geven voor het 

plaatsvinden van het onderzoek); 

3. eventuele wervings-/advertentieteksten; 

4. eventuele vragenlijsten. 

  



Patiëntenfolder 

Voor patiënten uit het azM is er een folder 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

lichaamsmateriaal en/of gegevens' beschikbaar. De folder kunt u hier downloaden. 

Proefpersonenverzekering en toetsingskosten  

Bij niet-WMO plichtig onderzoek is er géén WMO-proefpersonenverzekering van toepassing. 

Bovendien zijn er geen kosten verbonden aan de beoordeling; u hoeft dus geen formulier 

toetsingskosten in te vullen. 

Het onderzoeksdossier indienen 

U kunt uw niet-WMO plichtig onderzoek in enkelvoud indienen bij het secretariaat van de METC, bij 

voorkeur digitaal per e-mail secretariaat.metc@mumc.nl. 

Houdt u er rekening mee dat: 

 Wij een niet WMO-plichtig onderzoeksvoorstel niet in behandeling kunnen nemen zonder een 

aanbiedingsbrief en (kort) onderzoeksprotocol. 

 Elk onderzoek in en van het Maastricht UMC+ waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens 

(d.w.z. alle tot natuurlijke personen te herleiden gegevens) aangemeld dient te worden bij de 

functionaris gegevensbescherming van het azM. In Odin-document 022411 ‘Melding verwerking 

persoonsgegevens: handleiding’ vindt u nadere instructies. 

http://odin.prd.corp/iProva/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=d0e1c

eb6-9ae9-458b-905b-

426557a80e4a&NavigationHistoryID=3722118&PortalID=241&Query=verwerking  
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