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Onderzoeksnavigator 

 

1. Locatie 

Waar vindt het onderzoek plaats? (slechts 1 antwoord mogelijk) 

 deels of volledig in het ZOL 

één of meerdere van volgende onderzoeksactiviteiten vinden plaats in het ZOL;  

informed consent afnemen, tests of functiemetingen, afnames en/of analyses van 

bloedstalen of stalen van ander lichaamsmateriaal, bevragingen, observaties, interventies, … 

 buiten het ZOL, namelijk 

 alle onderzoeksactiviteiten vinden plaats buiten het ZOL, ook het bekomen van de 

geïnformeerde toestemming. In het ZOL wordt het onderzoek enkel en alleen kenbaar 

gemaakt aan potentiële deelnemers (bv. flyer of poster in de wachtruimte, all-mail naar 

personeel). 

  alle onderzoeksactiviteiten vinden plaats buiten het ZOL, ook het bekomen van de 

geïnformeerde toestemming. Een gedeelte van de studie wordt uitbesteed aan een 

ondersteunende dienst van het ZOL (bv. MRI door medische beeldvorming). 

 

2. Standaardzorg 

Zal de zorg voor de patiënt afwijken van de standard of care? 

 Nee, de zorg voor de patiënt wordt niet gewijzigd in het kader van het onderzoek 

 Ja, de zorg voor de patiënt wordt gewijzigd in het kader van het onderzoek, namelijk 

er wordt medicatie toegediend 

 er wordt een medisch hulpmiddel gebruikt  

 er vindt een chirurgische interventie plaats  

 er wordt therapie of training aangeboden  

 iets anders 

 Niet van toepassing, er doet enkel personeel mee aan het onderzoek, geen patiënten 
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3. Dataverzameling 

Welke onderzoeksgegevens zal u verzamelen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ik haal klinische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier 

 Ik maak gebruik van kwantitatieve onderzoekstechnieken, namelijk tests of functiemetingen (bv. 

cognitieve tests, taal-/gehoor-/of oogtests, inspannings- of bewegingstests, hartslag- of 

bloeddrukmeting, gewicht of lengte) of analyses van bloedstalen of stalen van ander 

lichaamsmateriaal (al dan niet restmateriaal)  

 Ik maak gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken, namelijk enquêtes of vragenlijsten, 

focusgroepen of diepte-interviews, observaties of dagboeken  

 

4. Partijen 

Zijn er externe partijen betrokken bij het onderzoek? 

 Nee, enkel het ZOL is betrokken 

 Ja, er zijn externe partijen betrokken, namelijk 

 een middelbare school, een hogeschool of een universiteit 

 een externe firma, organisatie of vereniging 

 een andere partij (bv. het RIZIV, een ander ziekenhuis, …)  

 

5. Disseminatie 

Op welke manier zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 via een intern rapport dat het ZOL nooit zal verlaten 

 via een extern rapport dat publiek beschikbaar gesteld zal worden 

 via een stageverslag of bachelorproef 

 via een masterproef of doctoraatsthesis 

 via een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift 

 via een (poster)presentatie op een symposium of congres, een cursus of een seminarie 

 via populairwetenschappelijke media 
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