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Wetenschappelijke adviesraad iCAREdata 
 

1. Samenstelling 
De Wetenschappelijke Adviesraad van het Antwerps iCAREdata project, bestaat uit de promotor, co-

promotoren, stuurgroepleden en vertegenwoordigers van iedere partner van het project die ook als 

wettelijk vertegenwoordiger voor hun dienst mogen optreden (1 vertegenwoordiger voor elke 

huisartsenwachtpost, 1 vertegenwoordiger voor ieder ziekenhuisnetwerk, 1 vertegenwoordiger van 

KAVA (Koninklijke Apothekers Vereniging Antwerpen). 

De voorzitter wordt door de groep verkozen voor 3 jaar.  

2. Bevoegdheden van de Wetenschappelijke Adviesraad iCAREdata 
 

 Oordelen over ontvankelijkheid van onderzoeksvragen op volledigheid (protocol met 

verantwoording, doelstelling en specifieke onderzoeksvraag en toestemming van erkend 

Ethisch Comité zijn vereisten) 

 Controleren of iCAREdata in staat is om op de gestelde onderzoeksvraag/-vragen een 

antwoord te bieden 

 Bewaking van de veiligheid (privacy) 

 Weren van niet-wetenschappelijke en/of zuiver commerciële doelstellingen 

 Controle van de kwaliteit van de verzamelde gegevens 

 Controle van de geleverde output door iCAREdata met inbegrip van de communicatie en 

het jaarverslag 

 

3. Werking Wetenschappelijke Adviesraad 
 

 De WA antwoordt op ontvankelijkheid van een onderzoeksvraag/-vragen, binnen drie 

weken na de vraagstelling 

 Een vraag wordt pas besproken indien een duidelijk onderzoeksvoorstel én goedkeuring 

van minimum 1 erkende Ethische Commissie voorgelegd worden. 

 Partners hebben stemrecht vanaf ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst/-

contract 

 Afspraken over auteurschap worden bij voorkeur zo snel mogelijk vastgelegd, deze zijn 

bindend voor alle partijen. 

 Bij voorkeur ook minimum 1 begeleider van onderzoek uit de WA en/of stuurgroep 

 

4. Procedure 
 

 Overleg kan per e-mail tenzij de noodzaak zich voordoet om samen te komen. 

 Interactie met de aanvrager om verbeteringen en verduidelijkingen mogelijk te maken is 

aangewezen.  
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 Minimum drie leden (één vertegenwoordiger van elke beroepsgroep) moeten de aanvraag 

bekijken en unaniem zijn in hun besluit; als meerdere leden tot tegenstrijdige 

eindconclusies  komen bepaalt de meerderheid het uiteindelijk advies, zo niet moet een 

extra lid of het stuurcomité een oordeel vellen.  

 Van elk besluit moet er een schriftelijk verslag worden opgemaakt. 

 Dit comité moet een besluit nemen (al of niet gunstig) binnen de drie weken na de gestelde 

vraag.  

 De partners die enkel hun eigen data wensen te gebruiken voor onderzoek hoeven deze 

procedure niet te doorlopen (maar wordt wel aangeraden). 

 Data leveranciers kunnen enkel een veto stellen voor gebruik van hun eigen data. 

 Na goedkeuring van een onderzoeksvraag/-vragen, zal de indiener de nodige andere 

betrokken ethische commissies contacteren voor goedkeuring (indien bvb. meerdere 

ziekenhuizen betrokken worden) 

 Elke partner, die de samenwerkingsovereenkomst ondertekende, heeft één stem die 

uitgebracht wordt door de wettelijk vertegenwoordiger van die partner. 

 

5. Besluit 
 

De procedures, beschreven in dit document, worden vanaf heden uitgetest en bijgestuurd waar nodig. 

Wijzigingen in de samenstelling, bevoegdheden, werking en procedures van de iCAREdata 

Wetenschappelijke Adviesraad kunnen enkel doorgevoerd worden na overleg met en goedkeuring van 

de volledige Wetenschappelijke Adviesraad en Stuurgroep. 

 


