
Screening METC toetsing vereist voor (wetenschappelijk) onderzoek binnen ZINN    

     
Doel van het screeningsinstrument is om te wegen, of het ingediende en voorgenomen onderzoek (intern als 
extern) kan plaatsvinden, binnen ZINN, na het positief doorlopen van een METC of CCMO toetsing volgens de 
WMO.     
De screening zal worden uitgevoerd door onafhankelijk leden van de werkgroep COW, met onderzoek / 
wetenschappelijke achtergrond. Inhoudsdeskundigen van ZINN worden betrokken indien het expertisegebied 
buiten de leden van de werkgroep COW valt.      

     
Vraagstelling en door wie?    
Wat is de aanleiding voor het onderzoek; betreft dit een interne of externe vraag. Wat is het onderwerp van 
onderzoek en relevantie voor ZINN.    

   

   
Overige info:    
Aanvullende relevante informatie mbt het onderzoek, wat speelt mee of kan spelen bij beoordeling/ weging.     

     

     

    Item   
  
JA/ NEE/ Twijfel &     
Onderbouwing   

1   

  
Nieuw Waarde :    

• Brengt het onderzoek nieuwe 
inzichten, 

handelingen, praktische toepassingen voor 
onze doelgroep.    

• Danwel betreft het significant relevant 
fundamenteel onderzoek voor ZINN.    

• Er bestaat geen gepubliceerd 
onderzoek over dit onderwerp i.r.t. 
doelgroep.   

• Onderzoek geeft mogelijkheden voor 
verbeteringen voor de bewoner/ 
cliënt/patiënt.  

     

2   

     

  
Onderzoeksmethodologie:    

• Is de onderzoeksmethodologie 
aanwezig?    

• Eenduidige en relevante 
onderzoeksvraag (PICO/ structuur).    

• Passen de onderzoeksmethoden bij 
doel van het onderzoek?     

• Borging Anonimiseren/ Data 
beveiliging   

• Evt. Randomisatie beschreven   

• Kloppen statische voorgenomen 
tests?   

• Realistisch en haalbaar onderzoek?   

   

   

3    

  
Risico’s en Bezwaren :    

• Het onderzoek kost de deelnemers 
beperkte inzet/ beperkingen tov het 
rendement van het onderzoek.   

     



• Zijn er fysieke risico’s verbonden aan 
dit onderzoek; zo ja, hoe dekken de 
onderzoekers dit risico af?   

• Zijn er mentale risico’s aan dit 
onderzoek; zo ja, hoe dekken de 
onderzoekers dit risico af?   

• Iatrogeen risico?  

• Is de populatie wilsbekwaam?  

• Is de populatie kwetsbaar c.q. valt de 
doelgroep onder kwetsbare ouderen?  

4    

  
Ethiek                          

• Deelnemers kunnen niet worden 
gekocht.   

• Onderzoek voldoet aan 
wetenschapsethiek   

• Onderzoeker(s), hebben geen winst 
belang   

     

5    

  
De onderzoeker(s)    

  
Wetenschappelijk onderzoek:   

•  Wetenschapper heeft meerdere 
onderzoeker verricht. Heeft affiniteit 
met doelgroep. Is flexibel, empathisch 
en heeft geduld mbt uitvoering van 
zijn/haar onderzoek.   

  

  
Onderzoek i.h.k.v. studie:    

• Student is: flexibel, empathisch en 
dient geduld te hebben in de 
uitvoering van zijn/haar onderzoek.  

     

8    

  
Conclusie: wel / geen METC/CCMO toetsing geadviseerd    

     
Onderbouwing:     

   

   

   

     
 
  



Screening METC toetsing  voor onderzoek binnen ZINN    

     

  
Vraagstelling en door wie?    

   
Wat is de aanleiding voor het onderzoek; betreft dit een interne of externe vraag. Wat is het onderwerp van 
onderzoek en relevantie voor ZINN.    

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

     
Overige info:    

     
Aanvullende relevante informatie mbt het onderzoek, wat mee speelt of kan spelen bij beoordeling/ weging.     

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

    Item   
JA/ NEE/ Twijfel &     
Onderbouwing   

1   

Nieuw Waarde :    
• Brengt het onderzoek nieuwe 

inzichten, 
handelingen, praktische toepassingen voor 
onze doelgroep.    

• Danwel betreft het significant relevant 
fundamenteel onderzoek voor ZINN.    

• Er bestaat geen gepubliceerd 
onderzoek over dit onderwerp i.r.t. 
doelgroep.   

• Onderzoek geeft mogelijkheden voor 
verbeteringen voor de bewoner/ 
cliënt/patiënt.  

     

2   

     

Onderzoeksmethodologie:    
• Is de onderzoeksmethodologie 

aanwezig?    

• Eenduidige en relevante 
onderzoeksvraag (PICO/ structuur).    

• Passen de onderzoeksmethoden bij 
doel van het onderzoek?     

• Borging Anonimiseren/ Data 
beveiliging   

• Evt. Randomisatie beschreven   

• Kloppen statische voorgenomen 
tests?   

• Realistisch en haalbaar onderzoek?   

   

   

3    

  
Risico’s en Bezwaren :    

• Het onderzoek kost de deelnemers 
beperkte inzet/ beperkingen tov het 
rendement van het onderzoek.   

• Zijn er fysieke risico’s verbonden aan 
dit onderzoek; zo ja, hoe dekken de 
onderzoekers dit risico af?   

• Zijn er mentale risico’s aan dit 
onderzoek; zo ja, hoe dekken de 
onderzoekers dit risico af?   

• Iatrogeen risico?  

• Is de populatie wilsbekwaam?  

• Is de populatie kwetsbaar c.q. valt de 
doelgroep onder kwetsbare ouderen?  

     

4    

  
Ethiek                          

• Deelnemers kunnen niet worden 
gekocht.   

• Onderzoek voldoet aan 
wetenschapsethiek   

• Onderzoeker(s), hebben geen winst 
belang   

     

5    
De onderzoeker(s)    

  
Wetenschappelijk onderzoek:   

     



•  Wetenschapper heeft meerdere 
onderzoeker verricht. Heeft affiniteit 
met doelgroep. Is flexibel, empathisch 
en heeft geduld mbt uitvoering van 
zijn/haar onderzoek.   

  

  
Onderzoek i.h.k.v. studie:    

• Student is: flexibel, empathisch en 
dient geduld te hebben in de 
uitvoering van zijn/haar onderzoek.  

8    

Conclusie: wel / geen METC/CCMO toetsing geadviseerd    

     
Onderbouwing:     

   

   

   

     

    

      

 


