Titel
SOP aanvragen extern advies
Doel
Regeling voor het vragen van extern advies door METC Z.
Definities
Vaste adviseur
METC Z kent twee vaste adviseurs: de GZ psycholoog en de klinisch fysicus.
Deze vaste adviseurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
Geheimhoudingsplicht
- De vaste adviseurs betrachten hiermee de volledige geheimhouding ten aanzien van alle mondelinge
en schriftelijke informatie met een vertrouwelijk karakter die hem/haar direct of indirect ter kennis
komt.
- Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval beschouwd de inhoud van de aan de METC ter
beoordeling/advisering voorgelegde onderzoeksdossiers met bijbehorende bescheiden en bijlagen,
alsmede al hetgeen hieromtrent in of buiten vergadering van de METC is besproken en/of besloten.
De plicht tot geheimhouding heeft evenzeer betrekking op alle vertrouwelijke informatie die
ondergetekende overigens ter kennis komt uit hoofde van zijn/haar adviseurschap van de METC.
- De plicht tot geheimhouding duurt voort nadat het adviseurschap van de METC is beëindigd.
- De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van die informatie waarvan ondergetekende
redelijkerwijs mag aannemen dat deze reeds publiekelijk bekend was op het moment van de
openbaarmaking ervan aan ondergetekende. In geval van enige twijfel hieromtrent treedt
ondergetekende hierover in overleg met de voorzitter van de METC.
Uitgangspunten
Bij het beoordelen van onderzoek dossiers waarvan METC Z vindt dat zij te weinig specifieke deskundigheid heeft,
moet zij een expert kunnen raadplegen.
Procedure
De METC heeft twee vaste adviseurs: de GZ psycholoog en de klinisch fysicus. Onderzoeksdossiers die binnen de
expertise van een van beide vaste adviseurs vallen, worden voor advies aan hen voorgelegd voordat de commissie
vergadert. Het schriftelijke advies van de adviseur wordt in het dossier bewaard en door de leden betrokken bij de
beoordeling van het onderzoeksdossier.
Daarnaast kan het voorkomen dat er een onderzoeksdossier ter beoordeling aan de commissie wordt voorgelegd,
waarvan de commissie vindt dat zij te weinig specifieke deskundigheid heeft en het dossier niet valt binnen de
expertise van een van de vaste adviseurs. Dan kan de commissie een (ad hoc) deskundige vragen zijn schriftelijke
advies t.a.v. het onderzoeksdossier te geven. Deze deskundige moet een (zoals hierboven omschreven)
geheimhoudingsverklaring ondertekenen, die in het dossier gearchiveerd wordt.
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