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Beste student
Wanneer u tijdens uw stage of als eindwerkproject een studie wil uitvoeren
met patiënten is het verplicht eerst het dossier voor te leggen aan de commissie voor ethiek.
U dient (liefst elektronisch ethisch.comite@azsintjan.be) het volgende in:
1. Een onderzoeksprotocol: in dit document staat beschreven wat de opzet
en de motivatie is van het onderzoek, de onderzoeksvraag met de methodologie die u zal gebruiken om een antwoord op deze vraag te vinden.
2. Een geïnformeerd toestemmingsformulier dat aan de patiënten voorgelegd wordt.
3. Goedkeuring van de arts-afdelingshoofd van de dienst waar uw studie zal
plaatsvinden.
4. Na afloop van uw studie ontvingen we graag een samenvatting van
maximum 1 A4 met de resultaten van uw onderzoek
U mag een studie pas starten nadat de commissie voor ethiek deze definitief
goedgekeurd heeft.
Bij verdere vragen kan u contact nemen met het secretariaat van de commissie voor ethiek: ethisch.comite@azsintjan.be of 050 45 99 42.
Met vriendelijke groeten
Dr. L. Vanopdenbosch
Voorzitter commissie voor ethiek AZ Sint Jan Brugge Oostende

1. Administratieve gegevens:
Student
Naam en voornaam:
School/hogeschool/universiteit:
Studierichting:
Adres of e-mailadres naar waar we de goedkeuring mogen opsturen:

Project-/stageplaats
Periode :
Dienst:

2. Het protocol:
2.1 titel van het protocol:
2.2 Probleemstelling en relevantie van het gekozen onderwerp en de onderzoeksvraag.

2.3 Beschrijving van de onderzoeksmethode:

2.4 Beschrijving dataverzameling en dataverwerking:

2.5 Ethische aandachtspunten en motivatie waarom dit onderzoek bij deze
patiënten dient uitgevoerd te worden:

3. Het geïnformeerd toestemmingsformulier:

4. Schriftelijke toestemming arts-diensthoofd

Ik, ……………………………………………., arts – diensthoofd van de dienst
……………………………………………,

ga akkoord dat bovenstaande studie wordt uitgevoerd tijdens vermelde periode en hou het toezicht op
de correcte naleving van het beroepsgeheim.

Datum

Handtekening

