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Verordening EU 536/2014

• EU Verordening betreffende klinische proeven 
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
536/2014

• Het vereenvoudigen en versnellen van klinisch 
geneesmiddelenonderzoek binnen de 
Europese Unie, zodat meer patiënten eerder 
kunnen profiteren van de laatste 
wetenschappelijke ontwikkelingen.

• Van toepassing oktober 2018 (!?)



Geneesmiddelenstudies NL

300180

70

550 studies

300 nationaal
250 multinationaal, waarvan 70 rapporteur



Ambities NL

I. Optimaal waarborgen van de bescherming 
van proefpersonen betrokken bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met 
inachtneming van het belang van de 
voortgang van de medische wetenschap

II. Nederland is een aantrekkelijk land voor het 
doen van (inter)nationaal 
geneesmiddelenonderzoek.



Wat is er nodig?

• Snelle en kwalitatief hoogwaardige 
beoordeling

✓Wettelijk kader

✓ Infrastructuur

✓ (VHP) pilot

• Snelle start na positief besluit

✓ Proces lokale toestemming



Medisch-ethische beoordeling

• Concurrerende positie

✓ Efficiënt en betaalbaar (tarieven)

✓ Voldoen aan eisen verordening – nationale eisen

✓ Specialisatie en efficiëntie

✓ Borging van kwaliteit en uniformiteit 

✓ Snelheid van beoordelingen 

• Decentrale concentratie 

• Landelijk Bureau



WMO wijziging

• TK 23 februari 2017 – amendement Wolbert

• EK 21 maart 2017



Taken CCMO Landelijk Bureau

• Beheer en toegang EU-portaal

• Validatie onderzoeksdossiers (volledigheid, reikwijdte, 
keuze rapporterend lidstaat)

• Toewijzing aan toetsingscommissies (specialisatie)

• Ondersteuning beoordeling multinationaal onderzoek 
(indien RMS)

• Coördinatie beoordeling veiligheidsrapportages en 
SUSAR

• Inning tarieven



Toetsingscommissies ECTR

AMC Amsterdam

CMO Regio Arnhem-Nijmegen

UMCG

Erasmus MC

LUMC

UMCU

CCMO

AZM/UM

VUMC Amsterdam

BEBO

St NKI/AvL

MEC-U 

METC Brabant 

Besluitvorming is voorbehouden aan de 
toetsingscommissies!



Kwaliteit onderzoeksprotocol

• Hogere kwaliteit nodig bij indiening

• Slechts 1x verzoek aanvullende informatie

• Reactietermijn opdrachtgever 12 dagen

Beoordeling (r)MS
Respons 

opdrachtgever
Beoordeling
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Deel 2
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45 12

beoordelingsrapport

beoordelingsrapport



Pilot

• Vanaf 1 januari 2017

• Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) 

• Bestaande vrijwillige Europese beoordeling

• Procedures vergelijkbaar met verordening

• 12 METC’s en CCMO
• VHP-dossiers en/of nationale beoordelingen



Waar staan we nu?

• Landelijk Bureau 

• Start 1 juli 2017

• 12 METC’s in pilot 
• Sinds 1 januari 2017

• Beoordelingstarieven

• Advies aan VWS eind juni 2017

• Koppeling EU-portaal

• Loopt….



Dank voor uw aandacht!

???
ccmo@ccmo.nl

www.ccmo.nl

mailto:ccmo@ccmo.nl
http://www.ccmo.nl/

