
Van: Schuurmans, Fabian Namens Postbus Commissie Mensgebonden Onderzoek 

Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 10:59 

Aan: Broek, Richard ten 

Onderwerp: 2018-4214 Ontvangstbevestiging, geen bezwaar 

  

Titel: Prospective nationwide audit of the management of adhesive small bowel obstruction: a 

snapshot study 

Dossiernummer: 2018-4214 

  

Geachte heer ten Broek, 

  

Hierbij bericht ik u als volgt. 

  

Uw brieven van P. Krielen d.d. 5 en 28 december 2018, 17 januari 2019 en 19 februari 2019 met de 

bijgevoegde proefpersoneninformatie en toestemmingsformulier ontvangen d.d. 19 februari zijn aan 

het bovengenoemde dossier toegevoegd. 

  

De commissie heeft geen opmerkingen hierover en heeft dan ook geen bezwaar tegen het gebruik 

van de gewijzigde PIF. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de CMO Regio Arnhem-Nijmegen 

  

  

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

  

Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid 

Commissie Mensgebonden Onderzoek 

commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl 

 T (024) 3613154 

mailto:commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl


  

Radboud universitair medisch centrum 

Geert Grooteplein, Nijmegen (route 629) 

www.radboudumc.nl 

www.cmoregio-a-n.nl 

 

http://www.radboudumc.nl/
http://www.cmoregio-a-n.nl/


Van: Swinkels, Dana namens Postbus Commissie Mensgebonden Onderzoek 
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 13:44 
Aan: Broek, Richard ten 
Onderwerp: 2018-4214 niet WMO-plichtig, geen bezwaar  
  
Titel: Prospective nationwide audit of the management of adhesive small bowel obstruction: a 
snapshot study 

Dossiernummer:  2018-4214 

  
Geachte heer ten Broek, 
  
In antwoord op uw brief van 05 maart 2018 bericht ik u als volgt. 
  
CMO regio Arnhem-Nijmegen 

In bovenvermeld onderzoek worden de betreffende onderzoeksdeelnemers niet aan (zodanige) 
handelingen onderworpen of wordt hen geen (zodanige) gedragswijze opgelegd, dat het onderzoek 
moet worden aangemerkt als een onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk 
Onderzoek (WMO) valt.  Voor de uitvoering ervan is dan ook geen positief oordeel vereist van de 
CMO regio Arnhem – Nijmegen of een andere erkende toetsingscommissie.  
  
Lokale CMO Radboudumc 

Met inachtneming van de geldende regelgeving ter zake heeft de lokale CMO van het Radboudumc  
(“CMO-light”) geen bezwaar tegen de uitvoering van het onderzoek. 
  
Dit besluit is gebaseerd op de documenten zoals vermeld in de appendix 1.  
 

Na afloop van het onderzoek wordt de CMO Radboudumc graag op de hoogte gebracht van de 
resultaten van het onderzoek. Ook als het onderzoek voortijdig wordt beëindigd wordt de CMO 
daarover graag geïnformeerd. 
  
Voor de goede orde laat ik u weten dat de verklaring van geen bezwaar van de lokale CMO 
Radboudumc alleen geldt voor het onderzoek voor zover het in het Radboudumc wordt uitgevoerd. 
Als het onderzoek ook zal worden uitgevoerd in andere centra, doet u er goed aan per centrum na te 
gaan of er aldaar een lokale toetsingsprocedure is. 
  
Ik vertrouw erop u met dit bericht van dienst te zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Prof. dr. P.N.R.  Dekhuijzen, voorzitter  
  
Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid 
Commissie Mensgebonden Onderzoek 
commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl 
T (024) 3613154 
  
Radboud universitair medisch centrum 
Geert Grooteplein (route 629), Nijmegen 
www.radboudumc.nl 
www.cmoregio-a-n.nl 

  
  

mailto:commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl
http://www.radboudumc.nl/
http://www.cmoregio-a-n.nl/


Appendix 1 

A             Aanbiedingsbrief van dhr. ten Broek, dhr. Krielen, dhr. Migchelbrink, dhr. de Ree, dhr. 
Willemsen en mw. Bormans d.d. 05 maart 2018 

C             Protocol, ontvangen d.d. 05 maart 2018 

E             Proefpersoneninformatie d.d. 10 januari 2017 incl. bijlage 1 uitgebreide 
onderzoeksinformatie d.d. 27 december 2017 

F             CRF, ontvangen d.d. 05 maart 2018 

I              Ziekenhuisinformatie, ontvangen d.d. 05 maart 2018 

  

 
  
Title: Prospective nationwide audit of the management of adhesive small bowel obstruction: a 
snapshot study 

File number CMO : 2018-4214 

  
Dear Mr. ten Broek, 
  
On behalf of the research ethics committee of the Radboud University Nijmegen Medical Centre I 
hereby let you know that the abovementioned study doesn’t fall within the remit of  the Medical 
Research Involving Human Subjects Act (WMO).  
  
The study has been reviewed by the ethics committee on the basis of the Dutch Code of conduct for 
health research, the Dutch Code of conduct for responsible use, the Dutch Personal Data Protection 
Act and the Medical Treatment Agreement Act 
  
The ethics committee has passed a positive judgment on the study. 
  
The documents mentioned in appendix 1 have been reviewed. 
  
Best regards, 
  

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

Research Ethics Committee 

Radboud University Nijmegen Medical Centre 
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