Algemene Voorwaarden voor het Landelijk Adviesplatform Neoplasie Slokdarm
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ARTIKEL 1.

DEFINITIES

1. Aanvraag: door Verwijzer ingediend verzoek tot het verrichten van de Revisie;
2. Advies: het resultaat van de Revisie, alsmede de aanbeveling van Verrichter met betrekking
tot het verder te volgen klinische beleid bij de Patiënt;
3. Gegevens: alle benodigde gegevens voor het verrichten van een Revisie. Hieronder vallen ten
minste het originele verslag van de betreffende oesophago-, gastro-, duodenoscopie en het
originele verslag van het histopathologische onderzoek, alsmede het identificatienummer
(‘T-nummer’) van het Weefselmateriaal waarvoor Revisie wordt aangevraagd;
4. Patiënt: Degene wiens weefselmateriaal is aangeboden voor Revisie;
5. Revisie: een histopathologische herbeoordeling van het Weefselmateriaal, als ook een
herbeoordeling van de endoscopische bevindingen ten tijde van de oesophago-, gastro-,
duodenoscopie;
6. Verrichter: het Landelijk Adviesplatform Neoplasie Slokdarm (LANS), gevestigd in het
Academisch Medisch Centrum en vertegenwoordigd door prof. dr. J.J.G.H.M. Bergman;
7. Verwijzer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Verrichter de opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van een Revisie.
8. Weefselmateriaal: het lichaamsmateriaal dat bij de Patiënt is afgenomen in het kader van
diagnostisch onderzoek in het ziekenhuis waar Verwijzer werkzaam is en dat voor Revisie
wordt aangeboden.
ARTIKEL 2.

GEGEVENSVERSTREKKING

1. Verrichter zal een Advies uitbrengen op basis van het Weefselmateriaal en de door Verwijzer
aan Verrichter verstrekte Gegevens.
2. Verwijzer is ervoor verantwoordelijk dat alle Gegevens welke Verrichter naar zijn oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Revisie in de gewenste vorm, op de gewenste
wijze en tijdig ter beschikking van Verrichter worden gesteld. Verrichter zal de Verwijzer
informeren over de vorm, wijze en het tijdspad.
3. Verwijzer staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte Gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Voor zover de Gegevens
niet volledig kunnen worden verstrekt zal de Verwijzer in de Aanvraag aangeven welke
Gegevens ontbreken.
4. Verrichter heeft het recht om de Revisie op te schorten tot het moment dat Verwijzer aan de
in het tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
5. Extra kosten, inclusief kosten voor besteedde tijd, die de Verrichter redelijkerwijs moet
maken vanwege het ontijdig, onvolledig of onjuist verstrekken van de Gegevens of ander
handelen of nalaten door de Verwijzer, zijn voor risico en rekening van de Verwijzer.

ARTIKEL 3.

KOSTEN EN BETALING

1. Per Aanvraag zal door Verrichter een bedrag van € 225,- (tweehonderdvijfentwintig euro)
aan Verwijzer in rekening worden gebracht, zoals gepubliceerd op de website van het AMC
(https://www.amc.nl/web/Zorg/Verwijzer/Tarieven-onderlinge-dienstverlening-2015.htm).
2. Het in het eerste lid genoemde tarief zal aan het ziekenhuis van Verwijzer in rekening
worden gebracht als onderlinge dienstverlening (ODV). De Verwijzer draagt er zorg voor dat
de voor facturatie benodigde gegevens bij de Aanvraag worden meegezonden.
ARTIKEL 4.

ADVIES

1. De Verrichter brengt Advies uit conform het door de Verrichter geïndiceerde tijdspad.
2. De Verrichter ziet erop toe dat de door de Verrichter betrokken experts voldoende expertise
en ervaring hebben voor het uitbrengen van het Advies.
3. Nadat Verrichter advies heeft uitgebracht aan Verwijzer, is uitsluitend de Verwijzer
verantwoordelijk voor het verder te volgen behandelingsbeleid, waaronder het verder
vervolgen van de Patiënt, dan wel het verwijzen van Patiënt naar een centrum met expertise
in de noodzakelijke behandeling.
ARTIKEL 5.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Ten behoeve van dit artikel 5 wordt met Verrichter tevens bedoeld de rechtspersoon waar
de Verrichter is gevestigd, dan wel waaraan de Verrichter is verbonden en wordt met
Verwijzer tevens bedoeld de rechtspersoon waaraan de Verwijzer verbonden is.
2. In geen geval is de Verrichter aansprakelijk voor schade die de Verwijzer of een Patiënt lijdt
als gevolg van ontijdige, onjuiste of onvolledige verstrekking van Gegevens door de
Verwijzer, dan wel voor de behandeling van de Patiënt op grond van het Advies. Verwijzer
vrijwaart Verrichter voor alle schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
verstrekking van Gegevens en die het gevolg is van de behandeling van de Patiënt door de
Verwijzer.
3. Verrichter is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of
niet deugdelijk presteren door Verwijzer.
4. De aansprakelijkheid van de Verrichter jegens de Verwijzer is beperkt tot de kosten voor
schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzettelijk handelen door de Verrichter dan
wel het bedrag dat door de verzekering van de Verrichter wordt uitgekeerd. In geen geval is
de Verrichter aansprakelijk voor eventueel door de Verwijzer geleden immateriële schade
noch voor gevolgschade, waaronder gederfde inkomsten.
ARTIKEL 6.

GEHEIMHOUDING EN VEILIGHEID

1. De Verwijzer garandeert dat hij/zij bevoegd is om de Gegevens aan de Verrichter te
verstrekken en draagt er zorg voor dat alle toestemmingen, machtigingen en mogelijke
vergunningen samenhangend met opvragen, ontvangen en bewerken van de Gegevens en
het Weefselmateriaal door de Verrichter in het kader van de Revisie, zijn verkregen.
2. De Verrichter is gehouden aan de medische geheimhoudingsplicht op grond van de relevante
wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Bij het uitvoeren van de Revisie zal de Verrichter zich houden aan de relevante wet- en
regelgeving met betrekking tot privacy en medische geheimhouding, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst.
3. Voor de overdracht van Gegevens via www.barrett.nl en het inzien van een Aanvraag maakt
wordt gebruik gemaakt van een met een certificaat beveiligde verbinding.

