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De verzekering is aangegaan tot 01-01-2023 met stilzwijgende verlenging met een termijn 
van telkens 12 maanden 

01-01-2022

Prolongatie

Aansprakelijkheid
A. Algemene en medische aansprakelijkheid
B. Aansprakelijkheid werkgever/opdrachtgever
C. Milieuaansprakelijkheid
E. Inloopdekking: periode 01 01-1996 t/m 30-04-2004

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) 
Alleen onderzoeken waarvoor een positief oordeel is verkregen van de 
centrale commissie voor mensgebonden onderzoek of een door haar erkende 
commissie, mits deze voorafgaand aan de start van het onderzoek bij de 
verzekeraar is aangemeld. 

Voorwaarden Met inachtneming van de eventueel hieronder aangegeven clausules zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing: 
MR07-2017 
MR-WMO-04-2015 

Clausules Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen 
Vereenvoudigde aanmelding onderzoeken WMO 

Verzekerde hoedanigheid Eigenaar/exploitant van een zorginstelling 

Verzekerde bedragen Aansprakelijkheid 
5.000.000,- per aanspraak voor zaak-, vermogens- en/of personenschade 
10.000.000,- per serieschade 
10.000.000,- per aanspraak voor brandregresschade 
10.000.000,- in totaal voor elk afzonderlijk verzekeringsjaar 

http://www.medirisk.nl/


VERVOLGBLAD 
behorende bij polis met polisnummer MR085-AB-1000085 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) 
750.000,- per aanspraak per proefpersoon 

5.000.000,- per afzonderlijk beoordeeld onderzoek voor alle 
deelnemende instellingen tezamen 

7.500.000,- per jaar voor alle wetenschappelijk onderzoek dat door of 

Eigen behoud 

Meeverzekerde instellingen 
en diensten 

in opdracht van verzekeringnemer wordt verricht 

Aansprakelijkheid 
1.793.000,- per verzekeringsjaar 

Voor zaak- en/of vermogensschade geldt een franchise van 1.250,- 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) 
0,- 

Medisch Spectrum Twente 
Hiertoe behoren de locaties in Enschede op de Haaksbergerstraat en het 
Ariënsplein en de locatie in Oldenzaal, alsmede het Hartcentrum op de 
Haakbergerstraat te Enschede. 
Buitenpoliklinieken zijn gevestigd te Groenlo, Haaksbergen en Losser. 

Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede (voorheen: 
Cardio Research Enschede B.V).(verzekerd per 01-01-2016) 
Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede is een afdeling 
binnen Thorax Centrum Twente,waar onderzoeken worden verricht op medisch 
gebied, maar meer in het bijzonder o.h.g. van cardiologie. De reguliere 
werkzaamheden zijn gedekt onder de polis. 

Vermaat-MST Services BV 
Het betreft de exploitatie van het bezoekers- en personeelsrestaurant. De 
keuken van MST levert de maaltijden en de snacks. MST heeft een 50% deel- 
neming in de BV. Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van MST voorzover 
voortvloeiend uit de deelname in Vermaat–MST Services BV. 

Aansprakelijkheid electrowagentjes 
De electrowagentjes zijn in gebruik als beddentrekker. 

Kinderopvang (verzekerd per 17-05-2011) 
Op de locatie Haaksbergerstraat te Enschede wordt gratis kinderopvang 
geboden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar van patiënten en 
bezoekers. De opvang wordt verzorgd door de UVV. UVV selecteert de 
vrijwilligers en stuurt deze aan. De coördinator van de UVV legt verant- 
woording af aan het teamhoofd patiëntenvervoer/gastenservice. 

MST CleanCare B.V. (verzekerd per 01-04-2013) 
Vanuit deze vennootschap worden alle schoonmaakgerelateerde werkzaamheden 
op de locaties van verzekeringnemer uitgevoerd. 
Het betreft een 100% deelneming. 

Leden METC (verzekerd per 07-06-2010) 
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In aanvulling op artikel 2.4.k van de verzekeringsvoorwaarden geldt de 
dekking ook voor onderzoek dat binnen een andere instelling wordt uitge- 
voerd, indien die instelling ook bij MediRisk is aangesloten. 

VOF Kaakchirurgie Oost-Nederland (verzekerd per 01-01-2017) 
Een samenwerking die inhoudt dat de vennoten - binnen de VOF - 
poliklinieken in Enschede, Almelo en Hardenberg gaan exploiteren en in 
stand houden (7 FTE kaakchirurgen, 20 FTE medische ondersteuning, 7 FTE 
niet-medische ondersteuning) 

Hiermede komen de eventueel eerder afgegeven polis(sen) en aanhangsel(s) te vervallen met uitzondering van 
de daarin genoemde financiële verplichtingen. 

O.W.M. MediRisk B.A. 

Utrecht, 16 december 2021 
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Clausuleblad behorende bij polisnummer MR085-AB-1000085 

Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen 
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling 
te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou 
vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de 
verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te 
bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 

Vereenvoudigde aanmelding onderzoeken WMO 
In afwijking van artikel 5.1 van de verzekeringsvoorwaarden dient 
het onderzoek binnen twee weken na de start van het onderzoek ter 
verzekering aangemeld te worden op het digitale platform 
mijnmedirisk.nl. 
De opgave dient te bevatten: titel van het onderzoek, 
start/registratiedatum, het verwacht aantal proefpersonen voor de 
totale duur van het onderzoek, mono- of multicenter, namen van 
eventueel mee te verzekeren onderzoekslocaties. 

Alleen onderzoeken die 
- niet door de industrie geïnitieerd zijn 
- waarvoor de METC of een door haar erkende commissie positief 
geadviseerd heeft 

- de instellingsdirectie toestemming heeft gegeven voor 
uitvoering van het onderzoek 

kunnen ter verzekering aangemeld worden. 

In geval van schade dient verzekerde alle relevante onderliggende 
informatie te overleggen. Als dan blijkt dat het onderzoek niet 
aan de voorwaarden van de vereenvoudigde aanmelding voldoet, is 
er geen dekking. 

Toezending van andere informatie, zoals het ABR-formulier is niet 
nodig. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een 
positief advies van de METC (of een door haar erkende commissie) 
alsmede de toestemming van de 
instellingsdirectie voor uitvoering van het onderzoek ligt bij 
het bestuur van de aanvragende instelling. 

Opgave van wijzigingen in lopende studies en beëindiging van 
lopend onderzoek geschiedt op dezelfde wijze: binnen twee weken 
na afloop van het onderzoek dan wel nadat de laatste proefpersoon 
is geïncludeerd. Opgave van beëindiging dient te bevatten: 
einddatum en het totaal aantal werkelijk geïncludeerde 
proefpersonen. 

 
Alle gegevens met betrekking tot de studie dienen binnen de 
instelling beschikbaar te blijven tot 15 jaar na afsluiting van 
het onderzoek (ijkdatum: laatste contact van de laatst 
deelnemende proefpersoon in het kader van het onderzoek). 
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