
Standpunt inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en 
patiënten 

 
De (aangescherpte) maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, hebben grote impact 
op het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen. Uitgangspunt is dat 
de veiligheid en het welzijn van proefpersonen en wetenschappers voorop staat. 
 
Om de negatieve gevolgen voor proefpersonen te beperken is er een Europees richtsnoer opgesteld. 
Dit richtsnoer geldt in alle EU-lidstaten en in EER-landen. Daarnaast heeft de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (CCMO) op haar website een aantal adviezen geformuleerd.  
 
Het standpunt van de Universiteit Leiden en het LUMC is hieronder weergegeven. Dit zal worden 
geactualiseerd op het moment dat de overheidsmaatregelen daar aanleiding toe geven.  
 
Vanaf 13 maart tot nader order geldt: 
 

1. Géén proefpersonen of patiënten naar de universiteitsgebouwen (inclusief het LUMC) laten 
komen voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.  

2. Al het lopend onderzoek, waarvan het stopzetten voor de patiënt geen medisch risico met 
zich meebrengt, dient direct te worden stopgezet.  

3. Géén nieuwe studies met proefpersonen of patiënten starten of nieuwe deelnemers 
includeren in lopend onderzoek als het gaat om onderzoek in de universiteitsgebouwen of 
het ziekenhuis. 

4. Klinisch of poliklinisch wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan plaatsvinden in het 
ziekenhuis, indien het bezoek gekoppeld is aan routinezorg, er daarvoor geen extra contact 
met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is en er geen extra beschermend 
materiaal dient te worden ingezet. Patiënten mogen geen thuis verzamelde monsters 
meenemen.  

5. Géén thuisbezoeken afleggen bij proefpersonen of patiënten voor wetenschappelijke 
doeleinden.  

6. Onderzoek op afstand (online onderzoek) kan worden voortgezet. 
 
De decaan is bevoegd om goed beargumenteerde verzoeken tot uitzondering in behandeling te 
nemen.  
 
Communicatie richting opdrachtgever/subsidiegever:  
Beslissingen omtrent uitstel of afstel van (lopend) wetenschappelijk onderzoek kunnen 
consequenties hebben voor contractuele afspraken met subsidiegevers (NWO, ZonMW, 
Collectebusfondsen, EU, Private Partijen). We adviseren het volgende stappenplan:  
 

1. Indien bovenstaande afspraken van invloed zijn op de voortgang van je onderzoek, of 
andersoortige consequenties heeft, neem dan meteen contact op met de “research desk” 
van de faculteit (zie hiervoor de lijst met contactgegevens per faculteit onderaan dit 
document). 

2. Neem samen met “de researchdesk” (of vergelijkbaar onderdeel: zie tabel hieronder) de 
clausules van het onderliggende contract zorgvuldig door en bespreek de implicaties. Neem 
vervolgens contact op met de subsidieverstrekker/opdrachtgever om deze te informeren en 
bespreek gezamenlijk mogelijke oplossingen voor het specifieke onderzoek.  

3. Zorg te allen tijde voor een zorgvuldige verslaglegging van contactmomenten en formele 
besluitvorming met de subsidieverstrekker/opdrachtgever.  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.ccmo.nl/over-de-ccmo/informatie-ccmo-naar-aanleiding-van-uitbraak-coronavirus
https://www.ccmo.nl/over-de-ccmo/informatie-ccmo-naar-aanleiding-van-uitbraak-coronavirus


 
 
Lijst met contacten binnen de faculteiten  
 

Faculteit “Research desk” functie 
wordt vervuld door: 

E-mail 

Faculteit der Sociale 
Wetenschappen 

Beleidsadviseur Onderzoek h.w.bergsma@fsw.leidenuniv.nl 
 

Faculteit 
Geesteswetenschappen 

Afdeling 
Bestuursondersteuning 
(BO) 

m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl 
m.c.huiskes@hum.leidenuniv.nl 
 

Faculteit der Archeologie Portefeuillehouder 
Onderzoek 

b.s.during@arch.leidenuniv.nl 
 

Faculteit Governance and 
Global Affairs 

Hoofd Onderwijs en 
Onderzoek 

m.osseweijer@fgga.leidenuniv.nl 
 

Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid  

Afdelingshoofd Meijers 
Instituut/Graduate School 

l.e.lancee@law.leidenuniv.nl 
 

Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen 

Instituutsmanager en Luris 
Legal  

researchcontracts@luris.nl 
 

Leiden Universitair Medisch 
Centrum 

Good Research Practice 
(GRP)-team 

GRP@LUMC.nl 
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