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Informatiebrief voor de deelnemers 
 
Titel van de studie: Familietevredenheidsmeting Geestelijke Gezondheidszorg 
 

 
Beste, 
 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een studie. Neem, voor u beslist deel te 
nemen aan deze studie, voldoende tijd om deze informatiebrief aandachtig te lezen en 
dit te bespreken met de onderzoeker of zijn/haar vertegenwoordiger. Neem ook de tijd 
om vragen te stellen indien er onduidelijkheden zijn of indien u bijkomende informatie 
wenst. Dit proces wordt 'informed consent' of 'geïnformeerde toestemming' genoemd. 
Eens u beslist heeft om deel te nemen aan de studie wordt er gevraagd uw 
toestemming te geven door het vakje die hiervoor bestemd is aan te klikken. 
 
 

1. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE STUDIE 
 
Als familielid of naastbetrokkene van één van onze patiënten, bent u voor ons natuurlijk 
ook belangrijk. De Dienst Psychiatrie van het UZ Gent is geïnteresseerd in uw mening. 
Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze 
patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan. Het doel van dit onderzoek 
is inzicht te krijgen in de ervaringen en noden van familie binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. Het is belangrijk bij het invullen van de vragen dat u zich beperkt tot 
de huidige opname, dus de afdeling waar uw familielid op dit moment is opgenomen 
of de huidige begeleiding door het outreach team (het zorgteam vanuit Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie die aan huis komt). Indien u hulp wenst bij het invullen van de 
vragenlijst, spreek dan gerust een medewerker aan. 
 
Op volgende pagina’s kan u de digitale versie van de vragenlijst invullen. 
Neemt u liever deel op papier? Spreek gerust een medewerker aan voor het krijgen 
van een papieren versie van de vragenlijst.  
Voor meer informatie of bij vragen over het onderzoek, kan u steeds terecht bij 
contactpersoon Hanne Vandewiele (hanne.vandewiele@uzgent.be of 09/332.43.699) 
of bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw (ftm@familieplatform.be).  
 
Wij vragen u vriendelijk of u de tijd zou willen nemen om een vragenlijst voor ons in te 
vullen. Het invullen van de vragenlijst kan op papier of online en zal ongeveer 20 
minuten van uw tijd in beslag nemen.  
 
Deze studie werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor 
Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de 
Universiteit Gent alsook het Sociaal-maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) 
verbonden aan KU Leuven. De studie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de 
goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter 
bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. 
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Deze verzameling van gegevens wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. Dr. 
Gilbert Lemmens. 
 

2. TOESTEMMING EN WEIGERING 
 
De deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. U kunt weigeren om de vragenlijsten 
in te vullen of op elk moment uw deelname stopzetten door het stoppen met invullen 
van de vragenlijst zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Dit zal ook geen 
negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de zorgen.  
 
 

3. VOORDELEN 
 
Deelname aan deze studie brengt voor u geen medisch of ander voordeel met zich 
mee. De verkregen resultaten kunnen echter leiden tot nieuwe en meer efficiënte 
methodes voor het betrekken van familie en naasten in de geestelijke gezondheidzorg.  
 
 

4. KOSTEN 
 
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor u, maar biedt ook 
geen financieel voordeel. 
 
 

5. VERTROUWELIJKHEID 
 
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of 
GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (die vanaf 25 mei 2018 in voege is) en de 
Belgische wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. 
Uw toestemming om deel te nemen aan de studie betekent dat we gegevens van u 
verwerken voor het doel van de klinische studie. Deze verwerking van gegevens is 
wettelijk voorzien op basis van artikel 6, § 1, (b), (e) of (f) en artikel 9, § 2(j) van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Alle informatie die tijdens deze studie verzameld wordt zal geanonimiseerd worden. 
Enkel de geanonimiseerde gegevens zullen gebruikt worden voor analyse van de 
gegevens en in alle documentatie, rapporten of publicaties (in medische tijdschriften 
of congressen) over de studie. Vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt dus steeds 
gegarandeerd. Alle informatie en dus ook uw persoonsgegevens worden verwerkt en 
bewaard door Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw. De Universitaire Dienst 
Psychiatrie krijgt na afronding van het onderzoek een rapport met de groepsresultaten 
en de anonieme gegevens. Indien u op de hoogte wenst gebracht te worden van deze 
groepsresultaten kunt u contact opnemen met Hanne Vandewiele 
(hanne.vandewiele@uzgent.be of 09/332.43.99).  
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De Data Protection Officer (Katya Van Driessche, dpo@uzgent.be of Hanne Elsen, 
privacy@ugent.be) kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de 
bescherming van uw persoonsgegevens.  
 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische 
Ethiek en de bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben 
rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om de procedures van de studie en/of 
de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel 
binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het 
toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen, stemt u in met deze 
toegang. 
 
De Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven 
van de wetgeving inzake gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande 
contactgegevens: 

 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel 
Tel. +32 2 274 48 00 
e-mail: contact@apd-gba.be 
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 

Indien u na het invullen van de vragenlijst nood hebben aan een gesprek kan u ofwel 
het behandelend team op dienst van uw naaste aanspreken of kan u steeds anoniem 
terecht bij tele-onthaal op het nummer 106 of op de chat via tele-onthaal.be   
 
 

6. VERZEKERING 
 
De opdrachtgever voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval 
van schade en/of letsel ten gevolge van deelname aan deze klinische studie. Voor dit 
doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de 
wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004 (Allianz Global 
Corporate & Specialty; Uitbreidingstraat 86, 2600 Berchem; Tel: +32 33 04 16 00; 
polisnummer BEL000862). 
 
 
 
  

mailto:dpo@uzgent.be
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TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR DE DEELNEMERS 

 

Ik heb de informatie voor de deelnemers gelezen en begrepen. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het 
doel en de duur van de studie en over wat men van mij verwacht.  
Ik begrijp dat deelname aan de studie vrijwillig is en dat ik het invullen van de vragenlijst op elk moment 
kan stoppen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven.  
Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor 
Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en de Universiteit Gent en dat deze studie zal uitgevoerd 
worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, 
opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan experimenten. Deze goedkeuring was in geen 
geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze studie. 

Door het insturen van uw antwoorden, geeft u toestemming voor het delen van uw data met 
Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw om uw antwoorden anoniem te verwerken en te bewaren. 

 
 
Aankruisen door de deelnemer indien akkoord (nodig om verder de vragenlijst in te vullen)  
  
Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de onderzoeker door het invullen van de 
vragenlijst. 

 

 
 
 

 


