
 

MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE BRABANT 
 

Aanmeldformulier V3.0 d.d. 05-05-2016  1 van 2 
 

METC Brabant: Medisch Ethische ToetsingsCommissie Brabant 

Bezoekadres: Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg |  Postadres: Postbus 90151, 5000 LC Tilburg 

Telefoon: 013 5398006  |  E-mail: info@metcbrabant.nl 

Bankrelatie: ABN AMRO Tilburg NL78ABNA 0560682824 |  KvK nummer: 18057718 
 

 
 

BESTEMD VOOR ONDERZOEK INGEDIEND DOOR INSTELLINGEN AANGESLOTEN  
BIJ METC BRABANT 
 
METC Brabant heeft samenwerkingsovereenkomsten met navolgende instellingen:  
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Universiteit van Tilburg 
 
Met deze instellingen zijn afspraken gemaakt over de toetsingskosten. Dit formulier is nodig voor het in 
rekening brengen van de juiste bedragen voor de toetsing van voorgelegd onderzoek. 
Bij vragen zouden wij u willen verwijzen naar de wetenschapsbureaus of afdelingen binnen uw instelling 
die zich bezighouden met indiening en uitvoering van onderzoek. 
 
Voor ieder verzoek tot toetsing van onderzoek of wijziging op een eerder door METC Brabant getoetst 
onderzoek geïnitieerd door de bij METC Brabant aangesloten instellingen dient dit formulier volledig 
ingevuld en getekend bij het indieningspakket gevoegd te worden. 
 
 
Bij het ontbreken van dit ingevulde en getekende formulier zal een factuur volgens het standaard extern 
tarief worden gezonden.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam indiener : 
Instelling : 
Datum  : 
Verrichter : 
 
Betreft verzoek om beoordeling van (titel onderzoek): 
 
Het betreft een:  

□ WMO-toetsing 

□ nWMO- verklaring 

□ nWMO- advies 

□ Amendement WMO beoordeling 

□ Amendement niet WMO advisering 
 
Indiener verklaart dat bedoeld onderzoek:  

□  gesponsord is/ wordt (door industrie of bedrijf)  
 De nota voor de beoordeling kan gezonden worden naar:  
 

 
□  gesubsidieerd wordt met medeneming van de toetsingskosten / subsidie is aangevraagd   waarin 

opgenomen de toetsingskosten  * 
 De nota voor de beoordeling kan gezonden worden naar:  
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□ gesubsidieerd wordt zonder medeneming van toetsingskosten/ subsidie is aangevraagd waarin 
de toetsingskosten niet kunnen worden opgenomen  *  

      

 
□  het onderzoek wordt niet gesponsord of gesubsidieerd * 
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld op (datum) 
 
 
naam 
handtekening 
 
 
 

 
 
 
*  Nadere onderbouwing/motivatie :  


