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Geachte dr. G. Peters, beste Gjalt-Jorn,
Op 27 mei 2015 is aan de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) het onderzoeksvoorstel
‘Party Panel’ voorgelegd met het voorzoek dit voorstel te beoordelen op WMO-plichtigheid en ethisch te
toetsen.
De primaire onderzoeksvraag in het onderzoek is: Welke veranderbare psychologische determinanten
en beliefs voorspellen of mensen hooggedoseerde XTC gebruiken en hun XTC laten testen in een
testcentrum
De cETO heeft bovengenoemd onderzoeksvoorstel beoordeeld als niet WMO plichtig.
In het voorstel geeft de onderzoeker geeft aan dat er “gevoelige” informatie wordt gevraagd. De
informatie is echter niet terug te herleiden tot de proefpersoon. Ook wordt er niet geworven in een
populatie die problemen heeft gehad met druggebruik, alleszins, er wordt niet specifiek geworven in
deze groepen. Als er toch personen zijn die hier problemen mee hebben gehad, dan worden ze
voldoende geïnformeerd waar het onderzoek over gaat en kunnen ze besluiten om niet mee te doen.
Ook is er tussentijds een mogelijkheid om te beslissen niet elk onderdeel in te vullen.
Er worden verder geen handelingen opgelegd aan de proefpersonen, die uit de normale (gezonde)
populatie komen, en blijft het bij observationeel onderzoek.
Dit onderzoeksvoorstel hoeft dus niet aan een METC voorgelegd te worden.
Op basis van het onderzoeksvoorstel geeft de cETO tevens een positief advies op de ethische
toetsing.
Het betreft naar de mening van de cETO een goed uitgedacht en uitgewerkt onderzoek naar de
determinanten van hoog gedoseerd XTC-gebruik.
De proefpersonen maken eerste twee oefenvragen en tekenen dan pas het informed consent. De
cETO geeft in overweging om – indien dit nog mogelijk - de volgorde hiervan aan te passen.
We wensen u veel succes met de verdere uitvoering van het onderzoek
Vriendelijke groet,

dr. C. A. W. Bolman
Voorzitter cETO
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