
 Betreft het wetenschappelijk onderzoek? 

Wetenschappelijk onderzoek heeft als doel volgens methodologische regels nieuwe kennis te 
vergaren en te verspreiden. Onderzoek moet verifieerbaar en falsifieerbaar zijn. Onderzoeken 
die in het kader van onderwijs worden uitgevoerd en kunnen leiden tot een publicatie vallen 
ook onder wetenschappelijk onderzoek. 

Geen toetsing 
noodzakelijk. 

Vindt het onderzoek 
(fysiek) in het 
buitenland plaats? 

Vindt het onderzoek 
in België plaats? 

Onderzoek is aan te 
bieden bij cETO.  

 

Betreft het 
informatica 
onderzoek?  

 

 

 

Betreft het 
mensgebonden 
onderzoek?  

Is het onderzoek 
WMO plichtig?  

Onderzoek 
aanbieden bij de 
METC volgens de 
richtlijnen van het 
CCMO. 

Is het onderzoek al 
ethisch getoetst 
door een ethische 
commissie? 

Geen verdere 
toetsing 
noodzakelijk.  

Ja 

Is het onderzoek 
medisch van aard of 
betreft het klinische 
psychologie, 
psychotherapie of 
een invasieve 
interventie? 

Ja 

Ja/ 

twijfel 

Neem contact op 
met een erkende 
lokale ethische 
commissie. 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja/twijfel 

Ja 

Nee/twijfel 

Betreft het overig/andersoortig onderzoek zoals PhD-
onderzoek, OF een volledige onderzoekslijn, OF onderzoek 
met minderjarigen (< 12 jaar), OF andere kwetsbare 
groepen of procedures, OF wil je een controle op WMO-
plichtigheid uit laten voeren?  

  

Ja 

Volg de Full track 
van cETO. 

Betreft het master thesis onderzoek of onderzoek 
goedgekeurd door subsidiegevers (zoals NRO, EU)? 

 

  

Volg de Fast track 
van cETO. 

 

Nee 

Proefpersonen 
verzekering via 
bestaande 
aansprakelijkheids-
verzekering. 

 

Proefpersonen-
verzekering via een 
aanvullende 
verzekering. Contact 
persoon: Henri ter 
Huurne. 

 

Onderzoeker 
controleert in het land 
waar het onderzoek 
wordt uitgevoegd via 
een lokale ethische 
commissie of lokale 
toetsing noodzakelijk 
is. 

 

Dien het onderzoek 
in bij een lokale 
ethische commissie. 

Nee 

Onderzoeker kan 
eventueel advies 
inwinnen bij ERBi. 

Nee 

Nee 

Ja 

Nee 

Geen toetsing 
noodzakelijk.  Zie de 
datamanagement 
matrix voor meer 
informatie over de 
dataverwerking en 
opslag. 

Nee 

Lokale toetsing 
noodzakelijk 

Lokale toetsing 
niet 
noodzakelijk 

 

cETO 

Lokale toetsing noodzakelijk 

Lokale toetsing niet noodzakelijk 

Dien een 
amendement in bij 
cETO. 

 

Ja 

Informeer bij Henri 
ter Huurne naar de 
een proefpersonen 
verzekering.  

 

Is het onderzoek 
door de cETO 
getoetst? 

 

 

Betreft het sub-
stantiële wijzigingen 
van een onderzoek?  

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Voorwaarde 
van toetsing 
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