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Nieuwsbrief 2 Eenvormige Toetsing (ET)
1.

Traject Eenvormige Toetsing

Dit is de tweede nieuwsbrief over de voortgang van het traject Eenvormige
Toetsing van niet-WMO plichtig gezondheidsonderzoek met data en/of
lichaamsmateriaal. Het traject voorziet in een medisch-ethische toetsing
van voornoemd onderzoek met als doel: borging en wederzijdse erkenning
van de toetsing van deze onderzoeksaanvragen. Daarmee wordt
wetenschappelijk integriteit bevorderd, dubbele toetsing voorkomen en in
het algemeen het publieksbelang gediend.
2.

Wat is nieuw

Veel! Inmiddels kunt u ons bezoeken op de website
www.eenvormigetoetsing.nl. Hier vindt u de laatste informatie over het
project, nu en in de toekomst. Wel blijven wij voorlopig op belangrijke
momenten een (korte) nieuwsbrief uitbrengen, zodat u weet wanneer het
de moeite loont om opnieuw een kijkje op de website te nemen.
Op de site vindt u onder meer een tekstweergave van de conceptcriteria.
Een aantal partijen waaronder toetsingscommissies vragen wij actief om
hun reactie. Mocht u zelf willen reageren, opbouwende kritiek is altijd
welkom.
Verder vindt u een kijkje in onze toekomstplannen in de vorm van een korte
presentatie over het uitvragen van een onderzoek via een interactieve tool.
Het is namelijk onze uitdaging om de criteria te vertalen in een duidelijke
en vooral praktische toepassing voor zowel onderzoekers,
toetsingscommissies als vertegenwoordigers van zorggebruikers.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.eenvormigetoetsing.nl
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3.

Toetsingscommissies en wijze van toetsing

Het project Eenvormige Toetsing heeft als streven om met de criteria en de
tool de bestaande commissies te ondersteunen die het brede
gezondheidsonderzoek toetsen. Toetsing moet decentraal plaatsvinden,
aangezien het om een zeer groot aantal onderzoeken gaat (naar schatting
ruim 9000 per jaar). Hierbij zal ook worden samengewerkt met de koepel
van ethische toetsing commissies (NVMETC).
Het idee is dat de toetsingsvragen/criteria in software worden verwerkt, die
via een digitaal portal ‘open source’ ter beschikking van onderzoekers en
organisaties worden gesteld. Door ondertekening van een Convenant
kunnen partijen aangeven zich aan te sluiten bij de Codes en de uitwerking
hiervan in een portal ‘Eenvormige Toetsing nWMO gezondheidsonderzoek’.
4.

Vervolg

Inmiddels zijn de toetsingscriteria op de website
www.eenvormigetoetsing.nl te vinden.
Op 26 augustus vindt de bijeenkomst van de breed samengestelde
werkgroep nWMO onderzoek plaats om het concept Convenant
Eenvormige Toetsing en de praktische uitwerking ervan verder in kaart te
brengen.
Op 30 september vindt een informatieve bijeenkomst plaats met (vooral)
leden van toetsingscommissies en patiëntvertegenwoordigers.
Via de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. De eerstvolgende
nieuwsbrief verschijnt in september.
5.

Vragen?

Neem dan contact op met:
Loura in ’t Veld

Evert-Ben van Veen

Projectcoördinator

Projectleider

l.intveld@medlaw.nl

eb.vanveen@medlaw.nl

tel. 070-3589772

tel. 070-3589772

(vakantie tot 24 augustus)

(vakantie tot 15 augustus)
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