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Besluit tot positief oordeel CME

Geachte mevrouw,
Hierbij zend ik u het besluit van de Commissie Medische Ethiek (CME) van het LUMC
inzake het onderzoeksprotocol getiteld: "PORTEC-4a: Randomised phase III trial of
molecular profile-based versus standard recommendations fog• adjuvant radiotherapy
for women with early stage endometrial cancer" (NL56828.058.16).
De CME verleent goedkeuring aan genoemd onderzoek. Voor de overwegingen verwijs ik u
naar het bijgevoegde besluit.
De CME wijst a op de verplichtingen die voortvloeien uit de WMO en de aanverwante
regelgeving, waarvan een overzicht is opgenomen in de bijlage behorend bij dit besluit.
Verder wijst zij u erop dat definitieve toestemming van de Raad van Bestuur nodig is
vooi•dat tot uitvoering van het onderzoek kan worden overgegaan. De Commissie zal de
Raad van Bestuur van het LUMC in kennis stellen van haar oordeel.
Tenslotte verzoeken wij u alle bij de uitvoering van het onderzoek betrokken partijen van
het besluit op de hoogte to brengen
Vertrouwend u hiermee voldoende to hebben gefnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens de Commissie Medische Ethiek,

Mw. mr. N.M.A. Verkleij
Secretaris
cc:

Raad van Bestuur van het LUMC
prof. dr. M.A. van Buchem, Radiologie, LUMC, Leiden
CCMO d.m.v. upload in Toetsing Online (NL56828.058.16)
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Contactgegevens: prof. dr. C.L. Creutzberg, Klinische Oncologie, LUMC, Leiden
Verrichter: LUMC, Leiden
Besluit
De Commissie Medische Ethiek (CME) van het LUMC heeft zich, op grond van ai•tikel 2,
tweede lid, sub a van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO),
beraden over bovenstaand onderzoeksdossier.
De CME oordeelt positief over het onderzoeksdossier uit to voeren in de volgende
centra:
• het LUMC to Leiden (hoofdonderzoeker: C.L. Creutzberg);
• het UMC to Utrecht (hoofdonderzoeker: I.M. Jurgenliemk-Schulz);
• de MAASTRO clinic to Maastricht (hoofdonderzoeker: L.C.H.W. Lutgens);
• het UMC to Groningen (hoofdonderzoeker: S. Bijlmolt);
• het AMC to Amsterdam (hoofdonderzoeker: G.H. Westerveld);
• het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) to Leeuwarden (hoofdonderzoeker:
A. Slot);
• het Catharina Ziekenhuis to Eindhoven (hoofdonderzoeker: H. van den Berg);
• het AvL/NKI to Amsterdam (hoofdonderzoeker: C. Bloemers);
• de Radiotherapiegroep loc. Arnhem (hoofdonderzoeker: E. van der Steen-Banasik);
• de Radiotherapiegroep loc. Deventer (hoofdonderzoeker: S.M.G. van de Pol);
• het Radboud UMC to Nijmegen (hoofdonderzoeker: A. Snyers)
• het Zuid-West Radiotherapeutisch Instituut to Vlissingen (hoofdonderzoeker: V.
Coen);
• het Instituut Verbeeten to Tilburg (hoofdonderzoeker: K. de Winter;
• het Erasmus MC to Rotterdam (hoofdonderzoeker: J.W.M. Mens);
• de Isala Klinieken to Zwolle (hoofdonderzoeker: L. Zwanenburg).
Documenten
Het oordeel is gebaseerd op de documenten die in bijlage 1 zijn vermeld.
Achtergrond
Op 02-03-2016 is het onderzoeksdossier ter beoordeling bij de CME ingediend en in
behandeling genomen. Het onderzoeksdossier is besproken in de vergadering van 15 maart
2016; zie bijlage 2 voor de samenstelling van de CME tijdens de vergadering van 15 maart
2016.
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Overwegingen
De CME is van oordeel dat aan de voorwaarden in artikel3 van de WMO is voldaan. De
CME heeft gevraagd het onderzoek to verzekeren en de documenten op dit punt aan to
passen. Tevens heeft de CME gevraagd om na de afronding van het pilotonderzoek met 50
personen een tussenrapportage to overleggen. Onderzoeker heeft dit bevestigd.
De CME heeft de in bijlage 1 vermelde onderzoeksverklaringen bekeken. Zij heeft
geconstateerd dat is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3, onderdeel e en j, van de
WMO.
De CME is van oordeel dat het onderzoeksprotocol in een toestemmingsprocedure voorziet
die overeenstemt met artikel 6, eerste lid, van de WMO.
De CME is van mening dat is voldaan aan de voorwaarden in artikel 6, vijfde t/m negende
lid, van de WMO. De proefpersonen worden op gepaste, volledige en begrijpelijke wijze
schriftelijk over het onderzoek ge'informeerd.
Verzekeringen
De CME heeft geconstateerd dat is voldaan aan de verzekeringsplicht. Er is een
proefpersonenverzekering afgesloten zoals bepaald in artikel 7, eerste lid, van de WMO en
zoals nader uitgewerkt in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen (Besluit van 24 november 2014).
Het onderzoek valt onder de proefpersonenverzekering van het LUMC afgesloten bij
Centramed.
De CME heeft geconstateerd dat een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten zoals
bepaald in ai~tikel 7, negende lid, van de WMO.
Ten slotte wijst de CME u op de voorwaarden en verplichtingen die in bijlage 3 zijn
vermeld.
Hoogachtend,
Namens de Commissie Medische Ethiek van het LUMC,
i

~

~1
Mw. mr. N.M.A. Verkleij,
secretaris

Leiden, 10 mei 2016
Beroepsprocedure
Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 23 van de WMO binnen zes
weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, administratief beroep instellen bij de
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het beroepschrift dient u to
adresseren aan CCMO, Postbus 16302, 2500 BH Den Haag.
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Bijlage 1
Documenten
Aanbiedingsbrief d.d. 29-02-2016
Correspondentie: vraagbrief METC d.d. OS-04-2016, antwoordbrief indiener d.d. 1104-2016
ABR-formulier versie d.d. 15-04-2016
B1.
Onderzoeksprotocol versie 2.2 d.d. 19-04-2016
C1.
Eventuele amendementen d.d.
C2.
E1/2. Schriftelijke informatie voor de proefpersonen en/of voor hun wettelijke
vertegenwoordigers, inclusief bijbehorende toestemmingsverklaring versie 2.2 d.d.
09-04-2016;
Brief bij vragenlijst versie 2.1 d.d. 09-02-2016;
F1.
Vragenlijst QLQ-C30 versie 3 en QLQ-EN24
F1.
WMO-proefpersonenverzekering van het LUMC, afgesloten bij Centramed d.d. OlG1.
2016;
Bewijs dekking aansprakelijkheid van het LUMC afgesloten bij Centramed d.d O1G2.
2016;
CV van de onafhankelijke deskundige A.J. Gelderblom;
Hl.
CV van de onafhankelijke deskundige van het UMCU L. Kerkmeijer;
Hl.
CV van de onafhankelijke deskundige van het UMCG A. Reyners;
Hl.
Hl. CV van de onafhankelijke deskundige van het AMC A.M. Westermann
CV van de onafhankelijke deskundige van het Catharina ziekenhuis G.J. Creemers;
Hl.
CV van de onafhankelijke deskundige van het Radboud UMC P. Ottevanger;
Hl.
CV van de onafhankelijke deskundige van het Instituut Verbeeten P.J.M. de Brouwer
H1.
CV van de hoofdonderzoeker in het LUMC, C.L. Creutzberg d.d.;
I3.
Onderzoeksverklaring van de manager Onderzoek & Onderwijs van div. Beeld van
I2.
het UMCU d.d. 03-03-2016
CV van de hoofdonderzoeker in het UMCU, I.M. Jurgenliemk-Schulz;
I3.
Onderzoeksverklaring van de manager Onderzoek en Onderwijs van de Maastro
I2.
Clinic d.d. 01-04-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in de MAASTRO clinic, L.C.H.W. Lutgens;
I3.
Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie van het
I2.
UMCG d.d. 31-03-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in het UMCG, S. Bijlmolt;
I3.
Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie van het
I2.
AMC d.d. 17-03-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in het AMC, G.H. Westerveld;
I3.
Onderzoeksverklaring van de directem• van het RIF d.d. 04-03-2016
I2.
CV van de hoofdonderzoeker in het Radiotherapeutisch Instituut Friesland, A. Slot;
I3.
Onderzoeksverklaring van de zorgroepmanager zorggroep 3 van het Catharina
I2.
ziekenhuis d.d. 04-03-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in het Catharina Ziekenhuis, H. van den Berg;
I3.
Onderzoeksverklaring van de directeur Zorg en ontwikkeling van het NKI/AvL d.d.
I2.
14-03-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in het AvL/NKI, C. Bloemers;
I3.
A1.
A1.
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I2.
I3.
I2.
I3.
I2.
I3.
I2.
I3.
I2.
I3.
I2.
I3.
I2.
I3.
Kl.

Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd Radiotherapiegroep loc. Arnhem/Ede
d.d. 24-03-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in de Radiotherapiegroep loc. Arnhem, E. van der
Steen-Banasik;
Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de Radiotherapiegroep loc.
Deventer d.d. 04-04-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in de Radiotherapiegroep loc. Deventer, S.M.G. van de
Pol;
Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie in het
Radboud UMC d.d. 24-03-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in het Radboud UMC A. Snyers;
Onderzoeksverklaring van de directeur van het Zuid-west Radiotherapeutisch
Instituut d.d. 25-04-2016;
CV van de hoofdonderzoeker in het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut, V. Coen
Onderzoeksverklaring van de Raad van Bestuur van het Instituut Verbeeten d.d. 03OS-2016;
CV van de hoofdonderzoeker van het Instituut Verbeeten K. de Winter d.d. 26-042016;
Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie van het
Erasmus MC d.d. 06-OS-2016
CV van de hoofdonderzoeker in het Erasmus MC, J.W.M. Mens;
Onderzoeksverklaring van het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie van de
Isala Klinieken d.d. 26-04-2016
CV van de hoofdonderzoeker in de Isala Klinieken, L. Zwanenburg;
Goedkeuring van de Wetenschapscommissie van de afdeling Klinische Oncologie
d.d. 11-02-2016;
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Bijlage 2
Samenstelling Commissie Medische ~thiek van het LUIl~IC
Prof. dr. R. Willemze,
Prof. dr. N.A. Blom,
Prof. dr. A. Dahan,
Prof. mr. dr. D.P. Engberts,
Mr. C.E. Philips-Santman,
D. Ketting,
Prof. dr. G. Kloppenburg,
Dr. G.J. Liefers,
Dr. C.G. Reichart,
Dr. A.J.H.A. Scholte,
Dr. M.J.H. Wermer
Dr. J. Zwaveling,
Dr. E.W. van Zwet.

Voorzitter, arts
Arts
Anesthesioloog
Ethicus (vice-voorzitter)
Jurist
Proefpersonenlid
Arts
Arts
Arts
Arts
Arts
Ziekenhuisapotheker en Klinisch farmacoloog
Methodoloog

Plaatsvervangende leden CME
A.K. de Ruijter,
Prof. dr. T. Stijnen,
Dr. D.P. Touwen,
Dr. I.M. Twiss.
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Proefpersonenlid
Methodoloog
Ethicus
Ziekenhuisapotheker en Klinisch farmacoloog.

Pagina 5 van 6

Bijlage 3
Voorwaarden en verplichtingen
Geldigheid oordeel
Het positieve oordeel verliest zijn geldigheid als de inclusie van de eerste proefpersoon niet
heeft plaatsgevonden binnen een jaar nadat dit besluit is genomen.
Amendementen
Amendementen dienen ter beoordeling aan de CME to worden voorgelegd.
Startdatum onderzoek
De CME dient op de hoogte to worden gesteld van de definitieve startdatum van het
onderzoek. Dat is de datum waarop de inclusie van de eerste proefpersoon plaatsvindt.
Voortgangsrapportage
Een jaar na datum van het oordeel, en ieder jaar daaropvolgend, dient de METC op de
hoogte to worden gebracht van de voortgang van de studie middels het formulier
Voortgangsrapportage.
Geldigheid verzekering
In het geval het verzekeringscertificaat tijdens de voortgang van het onderzoek zijn
geldigheid verliest, dient aan de CME tijdig een afschrift van een nieuw geldig certificaat to
worden toegestuurd.
Melding artikel 10
Indien het onderzoek een verloop neemt dat in noemenswaardige mate voor de proefpersoon
ongunstiger is dan in het onderzoeksdossier is voorzien, moet daarvan terstond mededeling
worden gedaan aan de CME met een verzoek tot nader oordeel.
Melding SAE's
SAE's dienen aan de CME to worden gemeld.
Melding (voortijdige) beeindiging
(Voortijdige) beeindiging van het onderzoek dient, met redenen omkleed, to worden gemeld
aan de CME.
Eindrapportage
De CME dient op de hoogte to worden gebracht van de resultaten van het onderzoek middels
een eindrapport.
Terrnijnen en overige t~itleg ten aanzien van de indiening van de verschillende documenten
aan de CME vindt u op de website van de CCMO bij het standaard onderzoeksdossier en de
toelichting daarop.
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