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Hoe verder met Eenvormige toetsing (1T)
Veel vordering is geboekt op het project Eenvormige Toetsing niet-WMO plichtig gezondheidsonderzoek
met data en/of lichaamsmateriaal, kortweg 1T. Op 30 september 2016 kwamen tientallen leden van
METC’s, ZonMw, ministerie van VWS, IKNL, PALGA, COREON, PSI, BBMRI, Nivel en andere relevante
organisaties op uitnodiging van het projectteam samen om te spreken over de plannen van het project 1T.
Na maanden van voorbereiding en overleg met individuele betrokkenen was het tijd om de plannen aan
een breder publiek te presenteren, en dan vooral aan de leden van toetsingscommissies. De
belangstelling was groot. Meer bij 1T over deze bijeenkomst en hoe nu verder

Lichaamsmateriaal maatschappelijk verantwoord onderzoeken
Veel gezondheidsonderzoek is afhankelijk van lichaamsmateriaal en gegevens die verzameld zijn in de
gezondheidszorg. Patiënten kunnen bezwaar maken tegen zulk nader gebruik. Maar om toestemming
wordt hen niet altijd gevraagd. Of dat ook nu nog wenselijk en verantwoord is, daarover verschillen de
meningen. Bij de startbijeenkomst van platform Health (R)RI op 25 november 2016 kruisten verschillende
partijen de degens. Meer bij BBMRI

RERP een nieuwe richtlijn in de epidemiologie
Het voorkómen van Questionable Research Practices, Research Waste was onlangs onderwerp in de
Lancet, en het verbeteren van de transparantie en accountability in het Journal of Clinical Epidemiology.
In Nederland is het vertrouwen in epidemiologisch onderzoek groot, en dat willen we zo houden. Daarom
heeft een werkgroep van de VvE een richtlijn ontwikkeld over het uitvoeren van epidemiologisch
onderzoek. Op de afgelopen deelnemersvergadering van COREON gaf Gerard Swaen een presentatie
over deze richtlijn, ofwel: Responsible Epidemiologic Research Practice (RERP). Meer bij
Federa/COREON

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek is in 2004 erkend door het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP). De COREON heeft, om de code te actualiseren, een nieuwe versie van de
code opgesteld. Met name zijn daarin extra veiligheidseisen opgenomen omtrent de omgang met
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De COREON is er niet in geslaagd het CBP er van te
overtuigen de vernieuwde code te erkennen. De COREON heeft besloten de code uit 2004 te handhaven,
aangezien deze code nog steeds goed toepasbaar en verdedigbaar is. Bij Federa/COREON meer over
Code Goed Gedrag

Vanaf nu worden de korte dagen weer langer!

Federa/COREON wensen jullie een licht 2017

Deelnemersvergadering COREON
Wilt u onze bijeenkomsten bijwonen? Dan kunt u lid worden van COREON.
Wij werken aan een gunstig klimaat voor observationeel zorgonderzoek. Onder gunstig klimaat wordt
verstaan wet- en regelgeving en een publieke perceptie van het zorgonderzoek die verantwoord
onderzoek in het publieke belang van verbetering van zorg en preventie zonder onnodige belemmeringen
mogelijk maken.
De volgende deelnemersvergadering is vrijdag 17 maart 2017 in Utrecht.
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