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Titel 

 
SOP procedure voor deelname van Zuyderland aan MULTICENTER ONDERZOEK 
 

Doel  

 
Verkrijgen van een onderzoeksverklaring. 
Verkrijgen van goedkeuring van de Raad van Bestuur. 
 

Definities 

 
- Multicenter onderzoek: medisch wetenschappelijk onderzoek dat in meer ziekenhuizen 

wordt uitgevoerd.  
- Onderzoeksverklaring: een verklaring van een instelling die wil meedoen aan multicenter 

onderzoek over de expertise en voorzieningen die nodig zijn voor dit onderzoek. Deze 
verklaring met bijlagen wordt gestuurd aan de officiële indiener (zoals vermeld in het ABR 
formulier). De toetsende METC voegt de instelling op grond van deze verklaring toe als 
deelnemende instelling. 

- Goedkeuring van de Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Zuyderland geeft 
toestemming aan de onderzoeker voor de start van het onderzoek in Zuyderland. 

- BWO: Bureau Wetenschappelijk Onderzoek. 
 

Uitgangspunten  

 
Sinds maart 2012 worden bij METC Z  protocollen voor lokale uitvoerbaarheid niet meer door de 
METC besproken, een en ander conform de landelijke richtlijn (Procedure voor het verkrijgen van 
goedkeuring voor multicenter onderzoek).  
 
PROCEDURE  
 
Procedure voor deelname aan Multicenter onderzoek in Zuyderland 
 

1. MELDEN 
Een onderzoeker die mee wil doen aan multicenter onderzoek dat door een (andere) 
erkende METC werd/wordt getoetst, dient dit voornemen te melden bij BWO, Zuyderland 
Academie (het onderzoek wordt onder nummer geregistreerd; dit nummer dient de 
onderzoeker bij alle correspondentie te vermelden).  

 
2. ONDERZOEKSVERKLARING 

De indiener van het onderzoek (zoals vermeld op het ABR formulier) heeft een 
onderzoeksverklaring nodig van Zuyderland, met als bijlage het CV van de Zuyderland 
onderzoeker  en het vermelden van een verklaring dat Zuyderland  een 
aansprakelijkheidsverzekering heeft. 

 
Het RVE management ondertekent de onderzoeksverklaringen voor Zuyderland.  Daartoe bespreekt 
de onderzoeker het onderzoek met de (medisch) manager. 
 
De indiener stuurt deze onderzoeksverklaring door aan de toetsende METC, die goedkeuring geeft 
aan deelname van Atrium MC aan het onderzoek.  
 
Daarmee kan het onderzoek echter nog niet van start gaan. 
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3. PROCEDURE BWO 

De interne procedure bij BWO (Zuyderland Academie) dient zo mogelijk parallel aan 
bovenstaand te worden opgestart zodat de totale procedure in zo kort mogelijke tijd kan 
worden afgewerkt. Hiervoor moet het volgende digitaal worden aangeleverd: 

 
- A1.  de aanbiedingsbrief van de interne onderzoeker met datum en handtekening  
- B1.  ABR-formulier voorzien van handtekeningen  
- C1.  Onderzoeksprotocol met datum en versienummer  
- C2.  Amendementen (indien van toepassing) met datum en versienummer 
- D1.  IB (indien van toepassing) met datum en versienummer 
- E1/2.  Proefpersoneninformatie en toestemmingsverklaring, aangepast aan de 

Zuyderland situatie met datum en versienummer  
- G1/2 voorhanden verzekeringscertificaten 
- H1.  CV onafhankelijk arts, voorzien van datum en handtekening 
- I1.  CV lokale onderzoeker, voorzien van datum en handtekening inclusief een certificaat van 

een GCP training. (In een STZ-ziekenhuis is een gecertificeerde GCP-training verplicht voor arts-
onderzoekers, (studie)verpleegkundigen en overig personeel betrokken bij klinisch WMO-plichtig 
(geneesmiddelen) onderzoek). 

- LU formulier/checklist, volledig ingevuld en ondertekend door de RVE manager, in enkelvoud  
- Labmanual, voor zover van toepassing, in enkelvoud 
- Indien van toepassing: Klinisch geneesmiddelenonderzoek-formulier en Radiologieformulier, 

volledig ingevuld 
 
Pas als alle betrokken en faciliterende afdelingen akkoord gaan met hun bijdrage aan het onderzoek 
en er duidelijkheid is over wie welke kosten voor zijn rekening neemt, kan het onderzoek worden 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  
Dit traject wordt zo nodig begeleid door BWO.  
 

4. TOESTEMMING RAAD VAN BESTUUR  
Namens de Raad van Bestuur tekent de Manager Zuyderland Academie de toestemming om 
met het onderzoek van start te gaan in Zuyderland.  

- Hiervoor dient een positief besluit door de toetsende METC omtrent de deelname van 
Zuyderland te worden overlegd.  

- Daarnaast dient het interne kostenoverzicht, door de interne onderzoeker ondertekend, 
geretourneerd te zijn aan BWO.  

 
In die situaties waarin geen sprake is van kosten, wordt de toestemming van de Raad van Bestuur 
gegeven na ontvangst van het positief besluit van de toetsende METC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


