
Toen	Metamorfose	Vertalingen	vier	
jaar	geleden	werd	opgericht,	bleek	al	
snel	dat	er	vanuit	de	medisch-farma-
ceutische	sector	een	grote	vraag	
bestond	naar	professionele	vertaal-
diensten.	Gaandeweg	bouwden	we	
een	netwerk	op	van	ervaren	medisch	
vertalers	en	hebben	we	ook	onze	
interne	expertise	verder	ontwikkeld.	
Dankzij	de	deskundigheid	van	onze	
vertalers,	de	doelgerichte	aanpak	en	de	
stringente	kwaliteitsborging	is	
Metamorfose	Vertalingen	inmiddels	
de	‘huisvertaler’	van	enkele	grote	
ondernemingen	in	de	farmaceutische	
industrie	en	leverancier	van	professio-
nele	vertalingen	voor	instellingen	en	
overheidsinstanties.	Wij	vertalen	tek-
sten	in	tal	van	medische	specialisaties	
–	van	oncologie	tot	orthopedie	–	maar	
ook	websites	en	bijvoorbeeld	voorlich-
tingsmateriaal	op	het	gebied	van	voe-
ding	en	voedingssupplementen.

Breed klantenbestand
De	diversiteit	van	de	medische	sector	
wordt	weerspiegeld	in	ons	brede	

klantbestand.	Wij	vertalen	vele	soor-
ten	documentatie	(clinical	trials,	pro-
ductbrochures,	onderzoeksrapporten	
etc.)	voor	bedrijven	in	de	farmaceuti-
sche	industrie	(Parexel,	GSK),	zieken-
huizen	(waaronder	AMC	Amsterdam	
en	Erasmus	MC	Rotterdam),	patiënten-
verenigingen,	producenten	van	medi-
sche	hulpmiddelen	en	ziektekosten-
verzekeraars.	Daarnaast	vertalen	we	
voorlichtingsmateriaal,	enquêtes,	arti-
kelen	en	rapporten	voor	tal	van	(over-
heids)instellingen	in	de	gezondheids-
zorg,	waaronder	SOA	Aids	Nederland,	
Artsen	zonder	Grenzen	en	het	RIVM.

Professionele dienstverlening
Metamorfose	Vertalingen	biedt	naast	
deskundige	vertalers	ook	een	uitste-
kende	dienstverlening.	De	meest	in	
het	oog	springende	onderdelen	daar-
van	zijn	de	snelheid	van	de	offertepro-
cedure,	de	zorgvuldige	projectcoördi-
natie	en	de	‘vraagbaakfunctie’	die	wij	
vervullen	voor	onze	vaste	klanten.	
Voor	korte	vragen	kunnen	zij	ons	te	
allen	tijde	raadplegen.
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Metamorfose:  
all-round vertaalspecialist in de 
medisch-farmaceutische sector

Onze klanten verwachten van ons vergaande bekendheid met deze 
bedrijfstak, kennis van medische basisspecialismen, affiniteit met de 
beoogde doelgroepen en nauwgezette naleving van strikte procedures.



[2]

Sinds	enkele	jaren	is	Metamorfose	
Vertalingen	vaste	vertaalpartner	van	
PAREXEL	Nederland	BV,	een	vestiging	
van	een	internationale	Contract	
Research	Organisatie	(CRO)	die	
wereldwijde	klinische	trials	organi-
seert	en	uitvoert.	Metamorfose	ver-
taalt	uiteenlopende	documenten	voor	
PAREXEL	Nederland,	van	patiëntenin-
formatie	tot	onderzoeksprotocollen	
en	correspondentie	met	medisch-
ethische	toetsingscommissies	en	de	
CCMO.	Het	betreft	meestal	vertalin-
gen	naar	het	Engels	of	Nederlands,	
maar	Metamorfose	levert	ook	
opdrachten	naar	bijvoorbeeld	het	
Italiaans,	Duits	of	Spaans.	Daarnaast	
verzorgt	Metamorfose	niet-medisch	
vertaalwerk	voor	PAREXEL	Nederland,	
zoals	onlangs	nog	een	omvangrijke	
leaseovereenkomst.	

PAREXEL Nederland BV
PAREXEL	is	een	vooraanstaande	
onderneming	op	het	gebied	van	con-
tract	research	in	de	medische	sector,	
en	rekent	vrijwel	alle	farmaceutische	
multinationals	tot	haar	opdrachtge-
vers.	De	core	business	van	PAREXEL	is	
het	organiseren	van	klinische	genees-
middelenonderzoeken.	Het	eindpro-
duct	dat	PAREXEL	levert	bestaat	uit	
onderzoeksdata	op	basis	waarvan	het	
geneesmiddel	geregistreerd	kan	wor-
den.	Die	registratieprocedure	bestaat	
uit	de	bekende	vier	fases.	Fase	
I-onderzoek	wordt	verricht	onder	
gezonde	vrijwilligers.	In	fase	II	wordt	
het	te	onderzoeken	geneesmiddel	
aangeboden	aan	een	kleine	groep	

patiënten.	Fase	III	behelst	grootscha-
liger	onderzoek	dat	moet	leiden	tot	
de	uiteindelijke	registratie	van	het	
medicijn,	en	in	fase	IV	wordt	na	regi-
stratie	onderzoek	verricht	naar	het	
geneesmiddel	in	grotere	patiënten-
populaties.	Parexel	Nederland	is	
betrokken	bij	alle	typen	onderzoeken.

Keuze voor Metamorfose 
PAREXEL	Nederland	heeft	ervoor	
gekozen		vertaalwerk	uit	te	besteden	
bij	(onder	meer)	Metamorfose	
Vertalingen.	“Als	wij	iets	aanleveren	
willen	we	het	zo	terug	hebben	dat	het	
een	goed	leesbare	tekst	is,”	aldus	Dr.	
Arnold	Kooij,	Senior	Manager	Clinical	
Operations.	“Het	moet	natuurlijk	
inhoudelijk	precies	kloppen,	maar	uit-
eindelijk	moet	de	patiënt	het	wel	kun-
nen	lezen.	Dat	is	ook	waar	de	ethische	
commissie	vragen	over	zal	stellen.”	
PAREXEL	Nederland		gaat	bij	de	selec-
tie	van	vertaalbureaus	secuur	te	werk.	
Gerrie	Brete-Moerkerk,	CRA-Assistant:	
“Een	sterk	punt	van	Metamorfose	
vind	ik	bijvoorbeeld	de	flexibiliteit	in	
de	levertermijn,	met	de	keuze	tussen	
één,	drie	of	vijf	werkdagen.”	Zo	kan	de	
klant	zelf	de	ideale	combinatie	van	
tarief	en	levertijd	bepalen.	“Jullie	zijn	
ook	heel	toegankelijk.	Als	er	iets	is	
waar	we	vragen	over	hebben	is	er	
meteen	terugkoppeling	over,	dat	is	
erg	prettig.”	

Back translation
Klinisch	onderzoek	brengt	veel	ver-
taalwerk	met	zich	mee,	onder	meer	in	
de	vorm	van	documenten	ter	infor-

matie	van	de	proefpersonen.	“Bijna	
alles	wordt	in	het	Engels	aangeleverd	
en	moet	voor	de	Nederlandse	markt	
worden	aangepast,”	aldus	Gerrie.	Die	
patiënteninformatie	wordt	als	global	
template	verstrekt	door	de	farmaceu-
tische	onderneming,	door	PAREXEL	
Nederland	aangepast	aan	de	
Nederlandse	situatie,	vertaald	naar	
het	Nederlands	en	vaak	weer	terug-
vertaald	naar	het	Engels	(de	zg.	back	
translation).	Die	laatste	stap	is	voor	de	
sponsor	van	het	onderzoek	noodzake-
lijk	om	te	kunnen	controleren	of	de	
patiënteninformatie	nog	strookt	met	
de	oorspronkelijke	versie	en	met	de	
ICH/GCP-richtsnoer.	

Strikte procedures
De	registratie	van	geneesmiddelen	is	
gevat	in	strikte	procedures	die	gelden	
voor	alle	partijen	die	aan	dat	proces	
een	bijdrage	leveren.	PAREXEL	
Nederland	verlangt	daarom	ook	van	
Metamorfose	Vertalingen	dat	het	aan	

“Metamorfose werkt  
prima mee in onze  
interne procedures”

Contract Research Organisatie PAREXEL  
tevreden over dienstverlening

Gerrie Brete-Moerkerk



gen	gaande,	zoals	onderzoek	naar	het	
gebruik	van	stamcellen	of	genetische	
manipulatie	van	voedingsgewassen,	
die	op	nationaal	en	internationaal	
niveau	tot	aanzienlijke	controverse	
hebben	geleid	in	de	samenleving.	Of	
denk	aan	de	vermeende	schadelijke	
effecten	van	GSM-masten	of	mobiele	
telefoons.		Mensen	zijn	erg	eigenwijs.	
Het	maakt	niet	uit	hoeveel	rapporten	
er	verschijnen	waarin	staat	dat	er	
geen	enkel	schadelijk	effect	valt	te	
verwachten	–	als	er	eenmaal	angst	
bestaat,	zeker	op	het	punt	van	
gezondheid,	dan	is	die	bijna	niet	
meer	weg	te	krijgen.	Dat	vind	ik	een	
interessant	verschijnsel.

een	aantal	procedurele	vereisten	vol-
doet.	Deze	eisen	hebben	vooral	te	
maken	met	de	interne	controle	
(geheimhouding,	controleerbaarheid	
e.d.)	en	het	opstellen	van	de	zg.	ver-
taalcertificaten.	Deze	zijn	bedoeld	om	
aan	te	tonen	dat	de	vertalingen		door	
een	erkend	vertaalbureau	zijn	ver-
zorgd.	“Het	moet	voor	de	sponsor	tra-
ceerbaar	zijn	wie	het	vertaald	heeft,”	
aldus	Arnold	Kooij.	“Alles	moet	trans-
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Het	vertaalbureau	moet	zich	ook	kun-
nen	schikken	naar	de	interne	vereisten	
van	de	klant,	diens	procedures	leren	
kennen	en	zijn	eigen	administratieve	
organisatie	daar	waar	mogelijk	op	
afstemmen.	Gerrie:	“Ik	kan	er	verder	
kort	over	zijn:	de	procedures	zijn	inge-
wikkeld,	maar	de	samenwerking	ver-
loopt	goed.	Gaandeweg	zijn	we	steeds	
meer	op	elkaar	ingespeeld.”	

Kun je iets vertellen over je carrière?
Vreemd	genoeg	ben	ik	niet	als	
medisch	vertaler	begonnen,	maar	
eerder	als	generalist	op	vertaalge-
bied.	Mijn	vader	was	huisarts,	dus	
het	jargon	is	me	met	de	paplepel	
ingegoten.	Dat	is	vermoedelijk	ook	
de	reden	dat	ik	me	al	snel	aangetrok-
ken	voelde	tot	vertalingen	van	medi-
sche	aard.	Het	was	vertrouwd	terrein.	

Wat vind je interessant aan medisch 
vertaalwerk?
Voor	een	vertaler	is	de	medische	sec-
tor	een	boeiende	specialisatie.	Het	
gaat	niet	alleen	over	pillen	en	thera-
pieën,	maar	ook	over	allerlei	aspec-
ten	van	het	maatschappelijke	leven.	
Je	moet	meerdere	toonaarden	kun-
nen	aanslaan,	afhankelijk	van	je	
doelgroep.	Artsen	hebben	natuurlijk	
geen	probleem	met	echte	vaktaal,	ze	
zijn	er	zelfs	dol	op.	Het	is	hun	tribal	

Interview met Jeroen  
Oomen, medisch vertaler

language.	Maar	als	je	voor	patiënten	
schrijft,	bijvoorbeeld	bijsluiters	of	
een	toelichting	bij	informed	consent-
procedures,	is	het	vooral	zaak	
extreem	duidelijk	te	zijn,	zodat	je	zor-
gen	kunt	wegnemen	en	onheuse	
claims	kunt	voorkomen.	In	dat	geval	
is	het	juist	de	kunst	het	medisch	jar-
gon	zoveel	mogelijk	te	mijden.

Je had het over aspecten van het 
maatschappelijk leven. Wat bedoel je 
daarmee? 
De		medische	wereld	heeft	raakvlak-
ken	met	allerlei	maatschappelijke	
terreinen.	Neem	de	medische	ethiek.	
In	de	opvatting	van	veel	burgers	
heeft	het	begrip	gezondheid	zich	de	
afgelopen	decennia	ontwikkeld	van	
een	‘zegen’	in	een	‘recht’,	met	alle	
politieke,	economische	en	ethische	
implicaties	van	dien.	Daarnaast	zijn	
er	wetenschappelijke	ontwikkelin-

Jeroen Oomen (43) is gespecialiseerd in het vertalen van de  
documentatie rondom klinische onderzoeken – van informatie  
en vragenlijsten voor de deelnemers tot onderzoeksprotocollen en 
patiëntenrapporten van medisch specialisten. 

parant	zijn	–	dus	ook	het	vertaalwerk.”	
Metamorfose	voldoet	aan	die	eis	door	
zelf	een	archief	bij	te	houden	van	alle	
vertalingen	die	zij	voor	PAREXEL	ver-
richt.	

Vergaande dienstverlening
Vertaaldiensten	voor	grote	en	com-
plexe	organisaties	als	PAREXEL	behel-
zen	meer	dan	het	omzetten	van	een	
tekst	van	de	ene	taal	naar	de	andere.	

Lees verder op pagina 4



•	 CV’s	van	onderzoekers
•	 Correspondentie	tussen	sponsor,	

regionale	METC,	ziekenhuis	en	
CCMO

•	 Patiëntenrapporten
•	 Onderzoeksprotocollen

Daarnaast	vertalen	wij	regelmatig:
•	 Webteksten	van	medische		

instanties
•	 Bijsluiters
•	 Wetenschappelijke	publicaties
•	 Productbrochures
•	 Medische	rapporten
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Metamorfose	Vertalingen	is	een	
medisch	vertaalbureau	met	speciali-
saties	in	meerdere	vakgebieden:
•	 Ziekenhuisgeneeskunde	(cardiolo-

gie,	oncologie,	infectieziekten,	enz)
•	 Farmacie
•	 Orthopedie
•	 (Wond)verzorging
•	 Voeding,	voedingssupplementen
•	 Huidverzorgingsproducten

Het	vertalen	van	documenten	ten	
behoeve	van	medisch-wetenschappe-
lijk	onderzoek	vormt	een	belangrijk	
onderdeel	van	onze	werkzaamheden.	
Het	gaat	hierbij	met	name	om	de	vol-
gende	documenten:
•	 Patient	Information	Sheets	en	

Informed	Consent	Forms
•	 Patiëntendagboekjes,	patiënten-

brochures	en	vragenlijsten

Onze specialisaties  
op medisch gebied

Catharijnesingel 85
3511 GP  Utrecht
T 030 271 92 00
F 030 271 99 10
E info@medisch-vertaalbureau.nl
I www.medisch-vertaalbureau.nl
 www.metamorfosevertalingen.nl
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Metamorfose Vertalingen

Ontwerp en opmaak
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Drukwerk
PlantijnCasparie, IJsselstein
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trials,	maar	als	je	het	niet	goed	kunt	
verwoorden	word	je	nooit	een	goede	
vertaler.	Terminologische	kennis	
groeit	gaandeweg,	vooral	naarmate	
je	meer	met	medici	communiceert.	
Maar	je	moet	vooral	goed	kunnen	
formuleren.	Dat	is	per	slot	van	reke-
ning	onze	core	business,	om	het	zo	
maar	te	zeggen.

Je moet als goed medisch vertaler van 
alle markten thuis zijn.
Dat	denk	ik	wel,	ja.	De	medische		
sector	is	zo	breed	dat	je	allerlei	soor-
ten	documentatie	moet	kunnen	ver-
talen	en	ook	verschillende	doelgroe-
pen	moet	kunnen	bedienen.	
Vragenlijsten,	protocollen,	
EU-documenten	–	je	moet	het	alle-
maal	beheersen.	Maar	je	moet	boven	
alles	goed	kunnen	schrijven.	Je	kunt	
alles	weten	over	kanker	of	clinical	




