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Dit formulier1 dient volledig ingevuld (liefst digitaal) aangeleverd te worden aan: 
onderzoek.en.wetenschapscommissie@archipelzorggroep.nl  
 

Algemene informatie 

1.  Titel van het onderzoek: 
 
 
 

2.  Een korte omschrijving van het onderzoek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Beschrijving van beoogde doelgroep voor het onderzoek: 
 
 
 
 
 
 
Omvang benodigde doelgroep: 
 
 
 
 
 

4.  Is de onderzoeker werkzaam binnen Archipel? ☐Ja ☐Nee 

5.  Betreft het een onderzoek uitgevoerd op HBO of WO niveau? ☐Ja ☐Nee 

6.  Maakt het onderzoek deel uit van een grotere onderzoeksaanvraag?  
 
Zo ja: originele onderzoeksvraag toevoegen aan aanvraag. 
 
 
 

☐Ja ☐Nee 

7.  Is het een onderzoek in het kader van een samenwerkingsverband 
zoals het UKON.  
Zo ja samenwerkingspartners hieronder toelichten: 
 
 
 
 
 

☐Ja ☐Nee 

 
1 Dit formulier staat ook op Archinet in de groep ‘Wetenschapscommissie’ 

 

mailto:onderzoek.en.wetenschapscommissie@archipelzorggroep.nl
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8.  Is er een (beoogde) contactpersoon binnen Archipel? 
Zo ja, graag volledige naam, functie  en contactgegevens (e-mail) 
hieronder opschrijven. 
 
 
 
 
 

☐Ja ☐Nee 

9.  Heeft u al een (beoogde) afdeling/ locatie voor ogen waar het 
onderzoek uitgevoerd? Zo ja, hieronder naam van locatie en afdeling 
opschrijven.  
 
 
 
 
 

☐Ja ☐Nee 

 

Ethische aspecten 

1.  Vergt het onderzoek inzage in zorgdossiers of andere Archipel 
databestanden? 

☐Ja ☐Nee 

2.  Wordt de verkregen data geanonimiseerd (niet meer te 
herleiden tot de betrokken 
cliënten/mantelzorgers/zorgverleners)? 

☐Ja ☐Nee ☐N.v.t. 

3.  Worden bij het onderzoek cliënten(vertegenwoordigers)/ 
mantelzorgers/ zorgverleners betrokken? 

☐Ja ☐Nee 

4.  Op welke wijze participeren cliënten(vertegenwoordigers) 
/mantelzorgers/zorgverleners in: 
 

a. De opzet van het onderzoek? 
 
 
 
 

b. Uitvoer/projectstructuur van het onderzoek? 
 
 
 
 

☐N.v.t. 

5.  Voeg separaat het onderzoeksprotocol toe. 
 
Het protocol moet minstens bestaan uit: 
Relevantie, probleemstelling, doelstelling, vraagstelling, design, methode/plan van 
aanpak. 
 
Is er een onderzoeksprotocol toegevoegd? 
 

  ☐ Ja            ☐ Nee 
 

 

6.  Is het onderzoek getoetst door de METC, het CCMO of een  

lokaal toetsingsorgaan van een andere                                               ☐   Ja      ☐   Nee  
zorgorganisatie of kennisinstelling? 

 

☐  N.v.t 
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7.  Is er sprake van onderzoek waarbij personen onderworpen 
worden aan handelingen of een bepaalde gedragswijzen 
worden opgelegd? 
 
 
 
 
Indien ja, dient het onderzoeksvoorstel getoetst te zijn bij een 
medisch ethische commissie en de uitkomst van deze 
toetsing bij de aanvraag gevoegd te worden. 
Indien nee, dient toestemming van de 
Wetenschapscommissie van Archipel te zijn verkregen 
voordat het onderzoek van start kan gaan. 

☐Ja ☐Nee  ☐N.v.t. 

8.  Is er sprake van informatieverstrekking en informed consent 
van betrokken onderzoeksdeelnemers 
(cliënten/cliëntvertegenwoordigers/zorgverleners)?  
 
Zo ja, informatie brief en formulier informed consent 
formulier bij aanvraag toevoegen. Indien deze nog niet 
opgesteld eerst contact met Wetenschapscommissie van 
Archipel voordat het onderzoek van start kan gaan.  
 
Licht hieronder toe op welke wijze dat wordt gedaan: 
 
 
 
 
 
 

☐Ja ☐Nee ☐N.v.t. 

9.  Op welke wijze wordt zorg gedragen voor bescherming van privacy van betrokken 
onderzoeksdeelnemers?  

• Op welke wijze wordt er omgegaan met de verzamelde gegevens? 

• Waar worden deze data bewaard?  

• Wie heeft er toegang tot deze gegevens?  
 
 

 
 
 

10.  Betreft het een medicatie onderzoek? 
 
Indien ja dienen afspraken gemaakt te worden met de 
Archipel huisapotheker. 

☐Ja ☐Nee 

 

Belasting en relevantie voor Archipel 
1.  a. Wat is de belasting voor de client? 

        (wat, hoe en hoe intensief, bijvoorbeeld: vragenlijst beantwoorden, onderwerp van  
         wat voor soort interventie, hoe vaak, etc.) 
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b. Verwachte opbrengsten 
        Welke opbrengsten (voordelen) levert het onderzoek naar verwachting op voor    
        cliënten(vertegenwoordigers) 
 
 
 
 
 
 
       Wat is de belasting voor de medewerkers? 

a. Van welke disciplines wordt vervolgens actieve medewerking verwacht? 
b. En waaruit bestaat die medewerking? 
(bijvoorbeeld: informatie geven, includeren, scholing, vragenlijst invullen, interventie 
uitvoeren, clienten/familie ondersteunen bij gegevens verzamelen) 
c. Wat is daarbij de verwachte tijdsinzet? 

 
 

 
d. Welke opbrengsten (voordelen) levert het onderzoek op voor medewerkers van 

Archipel? 
 
 
 

2.  Geef een inschatting van de kosten (tijd, geld, middelen/ faciliteiten) die het onderzoek 
met zich mee zal brengen.  
 
a. Tijdsinvestering: 
 
 
 
 
b. Financiële kosten: 

 
 
 
 

c. Benodigde middelen/ faciliteiten: 
 
 
 
 
 

3.  Beoogde periode waarin het onderzoek zal plaatsvinden: 
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Contactgegevens aanvrager 

1.  Naam aanvrager 
 
 

2.  Naam organisatie (+ afdeling en locatie) 
 
 

3.  E-mailadres  
 
 

4.  Telefoonnummer 
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