
 

 

Vacature jurist-lid MEC-U  

De commissie 

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie 
(METC) die bestaat uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het 
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Maasstad 
Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn, Medisch Spectrum Twente 
te Enschede, OLVG te Amsterdam en Ziekenhuisgroep Twente te Almelo / Hengelo. 
De missie van MEC-U is de uitvoering van een professionele, onafhankelijke en efficiënte toetsing van 
medisch wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met 
mensen (WMO). Het doel van deze toetsing is het waarborgen van de rechten, veiligheid en het welzijn van 
de proefpersonen die deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierin verdient het onderzoek 
met kwetsbare personen speciale aandacht.  

MEC-U is een zelfstandig bestuursorgaan en kan in die hoedanigheid zelfstandig voor de burger bindende 
besluiten nemen. De commissie dient binnen wettelijk vastgestelde termijnen verantwoorde en helder 
gemotiveerde oordelen te geven over de voorgelegde onderzoeksvoorstellen. 

De commissie bestaat uit ca. 60 leden uit verschillende disciplines; artsen, farmacologen, klinisch fysici 
apothekers, juristen, methodologen, ethici en proefpersonenleden en beoordeelt wekelijks in wisselende 
samenstelling de aangeboden onderzoeksprotocollen. De commissie vergadert op maandagen tussen 17.00 
en 19.00 uur en wordt ondersteund door een secretariaat. 

De functie  

Voor MEC-U zijn wij opzoek naar jurist-leden. Als jurist maakt u deel uit van de commissie, waarbij u de 
juridische aspecten van de aangeboden onderzoeksvoorstellen beoordeelt. U schrijft hierover een rapport en 
woont periodiek de vergadering bij. De beoordeling omvat onder andere de beoordeling van privacy 
aspecten, de wervingsprocedure, de onafhankelijkheid en deskundigheid van de onderzoekers en de 
beoordeling van het onderzoekscontract op een aantal elementen. Als deel van de commissie bent u 
medeverantwoordelijk voor de eindbeoordeling van het onderzoeksvoorstel op medisch ethische gronden. U 
maakt onderdeel uit van een pool van juristen die per toerbeurt de vergadering bijwoont, dit is ten minste drie 
maal per jaar. Het betreft een parttime functie (naast een reguliere baan), waar een vergoeding tegenover 
staat.  

Functie-eisen 

• Een voltooide universitaire opleiding Nederlands recht; 

• Aantoonbare kennis van het gezondheidsrecht en in het bijzonder de regulering van medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen; 

• Ten minste drie jaar juridische werkervaring in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum van 
de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid. 

• Kennis van de WGBO, WMO, AVG, MDR en ECTR, of bereid deze kennis te verwerven.  

Zie voor meer  informatie over deskundigheidseisen de website van de CCMO en de bijbehorende studielijst: 
https://www.ccmo.nl/metcs/aanmelden-metc-leden/deskundigheidseisen-metc-leden/deskundigheidseisen-
plv-wmo-jurist 
 
Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel van Dijk (Teamhoofd MEC-U) 088-
3208785 


