Wel of niet WMO-plichtig onderzoek?
Eenmalig uitgevoerd bij wilsbekwame proefpersonen van 12 jaar en ouder
Onderzoek valt onder de WMO als er sprake is van medisch wetenschappelijk onderzoek
waarin personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden
opgelegd waarbij inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke en/of psychische integriteit van
deze personen.
WMO-plichtig onderzoek wordt door de CMO Regio Arnhem-Nijmegen als METC
beoordeeld
Niet WMO-plichtig onderzoek dat in het Radboudumc wordt uitgevoerd of dat door onderzoekers
werkzaam vanuit het Radboudumc elders wordt uitgevoerd wordt door de lokale CMO Radboudumc
beoordeeld.
In de volgende tabel wordt, conform de beleidregels van de CMO, onderzoek vermeld dat als niet
WMO-plichtig kan worden aangemerkt als dit eenmalig wordt uitgevoerd bij wilsbekwame personen
van 12 jaar en ouder . Als het onderzoek / de onderzoekshandelingen meerdere malen wordt
verricht of als er een combinatie van meerdere van de genoemde onderzoekshandelingen binnen
een onderzoek bij personen worden verricht en/of als het onderzoek bij een andere categorie
personen (bijv. jonger dan 12 jr) wordt verricht kan het onderzoek mogelijk wel worden aangemerkt
als WMO-plichtig. Dergelijk onderzoek en onderzoek met handelingen die in de tabel niet zijn
opgenomen kan ter beoordeling op WMO-plicht bij de CMO worden voorgelegd (zie ‘indienen WMOvoorvraag’ op de website van de CMO).

Niet WMO-plichtig onderzoek (bij wilsbekwame proefpersonen van 12 jaar en ouder, eenmalig
uitgevoerd):
Gebruik van (medische) gegevens (incl. beeldmateriaal) die reeds om een ander doel dan voorliggend
onderzoek zijn of worden vastgelegd.
Gebruik van lichaamsmateriaal dat reeds om een ander doel dan voorliggend onderzoek is of wordt
verzameld of overblijft na reguliere diagnostiek of behandeling.
Observationeel onderzoek waarbij proefpersonen worden onderworpen aan niet-invasieve metingen
die risicoloos en pijnloos zijn:
-

EEG

-

ECG

-

Echografie

-

Doppler

-

Duplexonderzoek van bloedvaten, zonder invasieve handelingen (zoals injecties en
zonder straling)

-

Bloeddrukmeting

-

Afknellen van een arm (arm-ischemie)

-

Computertaakjes/spelletjes (zonder MRI)

-

Gebruik van virtual reality bril

-

Dragen van stappenteller

-

Verlenging met max. 15 min van reguliere MRI

-

Ademhalingsoefeningen

-

Logopedische behandeling, watersliktest (snelheid en max. volumetest)

-

Slikken temperatuur-chip/pil bij gezonde vrijwilligers

-

Longfunctietest

-

Visus testen /metingen aan het oog

-

Hoormetingen/ metingen aan het oor

-

Allergietest m.b.v. plakkers

Door de onderzoeksdeelnemer te verzamelen lichaamsmateriaal op niet invasieve, risicoloze en
pijnloze wijze:
-

urine

-

faeces

-

speeksel

-

haren

-

nagels

Bloedafname zonder extra bloedprik (tijdens reguliere bloedprik) tenzij de proefpersoon door het
onttrekken van de gevraagde hoeveelheid bloed een medisch risico loopt of de afname als belastend
ervaart.

Onderzoek met vragen (bijv. vragenlijst, interview, focusgroep/groepsgesprek, bijhouden
dagboekje) die niet psychisch of emotioneel belastend kunnen zijn, dus iig geen vragen over:
suïcide, depressie en seksueel misbruik.

