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Ons Kenmerk        Datum 
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Titel: Natural course of Pain following surgery through an Abdominal Incision: The Role of 
Adhesions and other factors in Chronification of abdominal pain 
Pain Trac 
Dossiernummer: 2019-5241 
NL-nummer: NL68853.091.19 
 
Geachte meneer ten Broek, 
 
Bijgevoegd treft u aan het positieve oordeel van de CMO Regio Arnhem-Nijmegen over het 
amendement betreffende het toevoegen van deelnemende centra aan bovengenoemd onderzoek. 
 
Bij correspondentie over het onderzoek gelieve titel en dossiernummer te vermelden. 
 
Ik vertrouw erop u met dit schrijven van dienst te zijn en namens de commissie wens ik u succes met 
de verdere uitvoering van het onderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CMO Regio Arnhem-Nijmegen 
 

 
 
Prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen, voorzitter 
 
 
 

R.P.G. ten Broek, MD, PhD 
Radboudumc 
Afdeling Heelkunde 
 

Radboud universitair medisch centrum 

Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid 

Commissie Mensgebonden Onderzoek 

Regio Arnhem-Nijmegen 

 

Postbus 9101, 6500 HB  Nijmegen 

Huispost 628 

Geert Grooteplein 10 

Radboudumc hoofdingang, route 629 

T (024) 361 31 54 

 

commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl  

KvK 41055629/4 
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BESLUIT 
Beoordeling toevoeging centrum  
 

NL nummer: NL68853.091.19 METC nr. 2019-5241 

Titel onderzoek: Natural course of Pain following surgery through an Abdominal Incision: 
The Role of Adhesions and other factors in Chronification of abdominal pain 

 
Contactgegevens: R.P.G. ten Broek, MD, PhD, Radboudumc, Afdeling Heelkunde 
Verrichter: Radboudumc te Nijmegen 
 

 
Besluit 
De medisch-ethische toetsingscommissie CMO Regio Arnhem-Nijmegen heeft zich op grond van 
artikel 2, tweede lid, sub a van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), 
beraden over het toevoegen van nieuwe deelnemende centra aan bovengenoemd onderzoek.  
 
De commissie oordeelt positief over de toevoeging van deelnemend centrum/deelnemende 
centra: 

- Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem (Marnix de Roos) 

- Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer (dr. F. Ferenschild) 

- Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem (Bas Wiering) 

- Maastricht UMC+ te Maastricht (Nicole Bouvy)  

Documenten 
Het besluit is gebaseerd op de documenten die in bijlage 1 zijn vermeld. 
 
Achtergrond 
Op 18 oktober 2019 is het amendement ter beoordeling bij de commissie ingediend. 
Daarna heeft de commissie nadere informatie opgevraagd waarop naar tevredenheid is geantwoord.   
 
Overwegingen 
De commissie is van oordeel dat aan alle voorwaarden in artikel 3 van de WMO is voldaan.  
 
De commissie heeft de inhoud van de onderzoeksverklaringen van de deelnemende instellingen 
bekeken. Zij heeft geconstateerd dat is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3, onderdeel e en k, 
van de WMO. 
 
De commissie gaat ervan uit dat het lokale onderzoekscontract /de lokale onderzoekscontracten op 
de door haar te beoordelen punten (voortijdige beëindiging en publicatievoorwaarden) niet 
afwijkt/afwijken van het onderzoekscontract dat door de commissie positief is beoordeeld. Wijkt een 
lokaal onderzoekscontact op de genoemde punten wel van het positief beoordeelde contract af dan 
moet dit als amendement ter beoordeling aan de commissie worden voorgelegd. 
 
De commissie is van oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden in artikel 6, vijfde t/m negende lid, 
van de WMO. De proefpersonen (en/of degenen die mede/in hun plaats bevoegd zijn tot het geven 
van toestemming voor deelname aan het onderzoek) worden op gepaste, volledige en begrijpelijke 
wijze schriftelijk over het onderzoek geïnformeerd. 
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Verzekeringen   
De commissie 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 2015 (Besluit van 24 november 2014).  
Het onderzoek valt onder de proefpersonenverzekering van Radboudumc 
 
De commissie heeft geconstateerd dat een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten zoals bepaald 
in artikel 7, negende lid van de WMO.  
 
Ten slotte wijst de commissie  u op de verplichtingen die bij het oorspronkelijke positieve besluit zijn 
vermeld. 
 
Hoogachtend, 
Namens de CMO Regio Arnhem-Nijmegen 
 

 
 
Prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen, voorzitter 
 
 
 
Nijmegen, 7 november 2019 
 
 
 
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 te adresseren aan CCMO, 
Postbus 16302, 2500 BH Den Haag. 
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Bijlage 1 
 
Documenten 
 

A Aanbiedingsbrief dr. R.P.G. ten Broek d.d. 18 oktober 2019 
Brief in reactie op verzoek van de commissie d.d. 28 oktober 2019 van dr. R.P.G. ten Broek 
d.d. 1 november 2019 

I Onderzoeksverklaring van Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, getekend door chirurg in het 
Rijnstate Ziekenhuis d.d. 25 september 2019 inclusief:  
- CV lokale onderzoeker (Marnix de Roos) 
Onderzoeksverklaring van Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer, getekend door chirurg 
Maasziekenhuis Pantein d.d. 10 oktober 2019 inclusief: 
-CV lokale onderzoeker (dr. F. Ferenschild) 
Onderzoeksverklaring van Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, getekend door de voorzitter 
Raad van bestuur Slingeland Ziekenhuis d.d. 3 september 2019 inclusief: 

 -CV lokale onderzoeker (Bas Wiering) 
Onderzoeksverklaring van Maastricht UMC+ te Maastricht, getekend door afdelingshoofd 
afdeling chirurgie, inclusief: 
-CV lokale onderzoeker (Nicole Bouvy) 

 


