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1 i n l e i d i n g

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek met men-
sen in Nederland is nog maar tamelijk recent gere-
geld: de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
met mensen (WMO) is op 1 december 1999 in wer-
king getreden en is vooral bedoeld ter bescherming
van proefpersonen. Na een eerste evaluatie eind 2004
en een wijziging in 2006 als gevolg van de implemen-
tatie van de EU Clinical Trial Directive 2001/20/EC,
wordt er nu gepraat over een tweede evaluatie van de
WMO.2 Ploem reikt daarvoor in het Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht een aantal aandachtspunten aan.3

Het is echter opmerkelijk dat zowel in het artikel
van Ploem als in recente rapporten van de Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
geen aandacht wordt besteed aan de mogelijke
betrokkenheid van de Nederlandse patiënten-
beweging bij het werk van de medisch-ethische
commissies (METC’s) en de CCMO.4 5

2 p r o e f p e r s o n e n e n l e k e n -

v e r t e g e n w o o r d i g e r s

Het is in Nederland niet gebruikelijk proefpersonen
om wie het in een klinische trial gaat, te raadplegen
of te laten participeren in de besluitvorming van
METC’s of de CCMO. In plaats daarvan vertegen-
woordigt een proefpersonenlid hen in de METC’s en

CCMO. Deze proefpersonenleden hebben geen
regelmatige contacten met elkaar of met patiënten-
organisaties. Ook is er geen sprake van een uitwisse-
ling van gedachten tussen de METC’s, de CCMO en
de Nederlandse patiëntenorganisaties.6 In de evalua-
tie van 2004 komt de vraag wat de proefpersonen
zélf vinden van de regelgeving, en of zij menen door
de regels beter te worden beschermd, maar fragmen-
tarisch aan de orde. Wel zijn onduidelijkheden ge-
constateerd over de positie van het proefpersonen-
lid, de vroegere lekenvertegenwoordiger. In haar
reactie van augustus 2005 op de evaluatie van de
WMO, schrijft staatssecretaris Ross-van Dorp over
de noodzakelijke aanscherping van het profiel van
het proefpersonenlid: “Ook mag dit lid niet functio-
neren als vertegenwoordiger van een patiënten-
organisatie. Alle leden hebben immers zitting in een
METC op basis van deskundigheid en uitdrukkelijk
niet op basis van belangenbehartiging”.7 Daarnaast
wordt in de latere richtlijn ‘deskundigheidseisen
WMO-leden’ een aantal aanvullende eisen geformu-
leerd met betrekking tot het proefpersonenlid.8 In de
toelichting op deze eisen valt het volgende te lezen:
“een vertegenwoordiger vanuit een patiënten(be-
langen)organisatie schept het gevaar van beoor-
deling van het onderzoek op basis van eigenbelang of
groepsbelang. Bovendien zou een onevenwichtige
situatie ontstaan omdat de overige commissieleden
geen zitting hebben in de METC namens een or-
ganisatie/groepering, maar op basis van hun des-
kundigheid”. Hieruit kan men concluderen dat
de overheid en de CCMO op dat moment de bij
patiëntenorganisaties aanwezige ervaringskennis
kennelijk niet als ‘deskundigheid’ kenmerken.
Bovendien is het zo dat ook andere leden van de
METC’s ‘eigen’ belangen kunnen hebben.
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3 p a t i ë n t e n i n b r e n g a l s m e e r -

w a a r d e v o o r m e t c ’ s e n d e c c m o

De patiëntenbeweging is de laatste tien jaar veel
zichtbaarder geworden als het gaat om het stimule-
ren, adviseren, initiëren en financieren bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek. De koppeling van tra-
ditionele, langs wetenschappelijke weg verkregen
kennis met de ervaringskennis en deskundigheid
vanuit patiëntenorganisaties levert een meerwaarde
op.9 10

Op grond daarvan mag verwacht worden dat een
nauwe(re) betrokkenheid van vertegenwoordigers
van patiëntenorganisaties ook een positieve bijdrage
kan opleveren voor het werk van METC’s en de
CCMO. Gedacht kan worden aan het helderder for-
muleren van de verplichte patiënteninformatie en
het ‘informed consent’ formulier. De VOKK, de Vere-
niging Ouders, Kinderen en Kanker, doet dit al lange-
re tijd voor studies opgezet door de beroepsvereni-
ging van kinderoncologen SKION. Daarnaast kun-
nen patiënten(organisaties) goed inschatten hoe
belastend een onderzoek is; of het aantal benodigde
proefpersonen haalbaar is en of een onderzoek even-
tueel opgeschort moet worden in geval van gebleken
problemen.

4 d e t o e k o m s t v i s i e v a n d e c c m o

In de onlangs verschenen toekomstvisie van de
CCMO is de toenemende participatie van patiënten-
(organisaties) niet meegenomen en er is geen aan-
dacht besteed aan een mogelijk grotere rol binnen de
METC’s en de CCMO.

Dit is des te opmerkelijker omdat hiermee wel
ervaring is opgedaan binnen de commissie-Doek, die

zich gebogen heeft over de positie van kinderen in
het medisch-wetenschappelijk onderzoek.11 Zowel
bij recente aanvragen voor klinische studies met kin-
deren met kanker als bij kinderen met de ziekte van
Duchenne zou de onderzoeksbelasting voor kinde-
ren te zwaar zijn, volgens de CCMO. In het geval van
de ziekte van Duchenne waren zowel betrokken kin-
deren als hun ouders het niet met deze opvatting
eens.

Tegen het licht van de Europese ontwikkelingen is
het ontbreken van de toenemende participatie van
patiënt in de toekomstanalyse van de CCMO even-
eens markant. Op Europees niveau betrekt de Euro-
pese Commissie patiëntenorganisaties nadrukkelijk
bij het overleg over wet- en regelgeving (e.g. Euro-
pean Clinical Trial Directive).12 Daarnaast werkt het
Europese Geneesmiddelenagentschap EMA nauw
samen met vertegenwoordigers van patiënten- en
consumentenorganisaties in de Patient and Consu-
mer Working Party (PCWP), zij heeft patiënten-
vertegenwoordigers in haar bestuur en als vertegen-
woordigers in diverse commissies. Tot slot kan nog
genoemd worden dat in diverse andere Europese
landen, waaronder Engeland, medisch-ethische com-
missies juist wel vertegenwoordigers van patiënten
en consumenten toelaten vanwege de meerwaarde
die dit oplevert. Deze houding verdient navolging
waar het de METC’s en CCMO betreft.

Afsluitend zouden we op grond van bovenstaan-
de ontwikkelingen willen concluderen dat bij een
tweede evaluatie van de WMO nadrukkelijk het
aspect van patiëntenparticipatie wordt betrokken.
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