
 
 

 
 

 
INFORMATIE FORMULIER  m.b.t. TRIAL AANVRAAG 
 
Procedure Trial aanvraag                  
 
1. De onderzoeker maakt zijn voornemen bekend aan de Raad van Bestuur om mee te 

willen werken aan een trial. Hiervoor gebruikt de onderzoeker het standaard 
aanvraagformulier. Toegevoegd dient te worden: 

 Goedkeuringsbrief beoordelende METC  

 Protocol + samenvatting 

 Onderzoeksverklaring ondertekend door onderzoeker of afdelingshoofd/zorgmanager 

 Patiënteninformatie  versie Bravis 

 Informed consent formulier versie Bravis 

 ABR-formulier  

 Verzekeringspolis  

 Evt. Vragenlijsten/Dagboekjes  

 Evt. Advertentieteksten  

 Investigators brochure   

 (indien aanwezig) Onderzoekscontract  “Clinical trial agreement” volgens het CCMO 
model (eventuele wijzigingen in dit contract graag als bijlage specificeren) 

 
In geval van niet WMO-plichtig onderzoek is de beoordeling door een METC niet van 
toepassing. Deze onderzoeken worden wel altijd lokaal bekeken, waarna de Raad van 
Bestuur aan de hand van het advies van de PAC al dan niet toestemming geeft het 
onderzoek in het ziekenhuis uit te voeren.  
 
De documenten die hiervoor moeten worden ingediend (1 digitale versie) zijn: 

 Een volledig ingevuld en ondertekend Vragenformulier Protocollen Adviescommissie 
(inclusief financiële bijlage)  

 Protocol + samenvatting 
 Patiënteninformatie versie Bravis (indien aanwezig) 
 Informed consent formulier versie Bravis (indien aanwezig) 
 Evt. Vragenlijsten/Dagboekjes  
 

2. De vaste en variabele patiëntgebonden kosten maal het aantal te verwachten personen 
die aan de trial zullen deelnemen worden in beeld gebracht. 

 
3. Bij positief advies van de Protocollen Adviescommissie aan de Raad van Bestuur 

verleent laatstgenoemde aan de onderzoeker toestemming voor uitvoering van de 
betreffende trial. 

 
VRAGENFORMULIER – PROTOCOLLEN ADVIESCOMMISSIE    
 
 
Met behulp van dit formulier beoogt de Protocollen Adviescommissie een overzicht te krijgen 
van  door u voorgenomen wetenschappelijk onderzoek op mensen.  
 
Vriendelijk verzoek alle vragen te beantwoorden en niet te verwijzen naar protocol of bijlagen. 
Alleen volledig ingevulde vragenformulieren kunnen in behandeling worden genomen.  
 
Na invulling dit formulier en overige bescheiden zenden aan:  
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Secretariaat Zorggroepmanagement, t.a.v. A. Poorters. 
 
 
 
 
I  ALGEMENE INFORMATIE 
 
1. Titel onderzoek:                                           
  
   _________________________________________________________ 
 
                                                              
 
   versie protocol d.d.: ________________________________________________  
 
2.a. Coördinator/leider onderzoek binnen Bravis:                          
       
   b. Wetenschappelijk verantwoordelijke/lokale onderzoeker (indien  anders dan bij 2.a.) 
    
   ________________________________________________________ 
    
    
3. Betreft het een multi-center onderzoek?                 ja/nee* 
 
 
II ONDERZOEK (ABR formulier bijvoegen, indien geen ABR formulier dan onderstaande 
vragen invullen)  
 
4. a. Vraagstelling/te toetsen hypothese:__________________________ 
 
      _______________________________________________________  
 
      _______________________________________________________ 
 
 
   b. Samenvatting protocol: ____________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
          
      _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
          
      _______________________________________________________ 
          
       
5.  Tijdschema onderzoek binnen Bravis: 
    a. Vermoedelijke datum van aanvang onderzoek:          ____________ 
    b. Vermoedelijke einddatum                  :                         ____________ 
    c. Vermoedelijke duur van de studie voor de 
 individuele proefpersoon/patiënt         :                               ____________ 
 
 
III. PATIENTEN. 
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6. Behandeling binnen Bravis: 
    a. Hoeveel patiënten zullen naar schatting in het onder- 
    zoek worden betrokken?  ________ 
 
    b. Wat zijn de insluitingscriteria van de patiëntendoelgroep bij de selectie?                
                                                              
 

 c. Vinden er onderzoeken of procedures plaats voorafgaande aan de inclusieprocedure?     
 ja/nee* 
 
           Zo ja, 
           - Waaraan wordt dan bijzondere aandacht besteed?                                                     
                         
                                      
 
    d. Welke invasieve ingrepen vinden plaats in het kader van 
       het onderzoek? ( Venapuncties - biopsieen - liquorafna- 
       me - funktie-onderzoeken, angiografieën, verzamelen van 
       urine, enz.) 
             

1. Welke? 2. Hoe vaak? 3. Hoeveel? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  
                               
e.  Welke belasting is er voor de patiënt? 
 
 
IV. GENEESMIDDELEN OF DIAGNOSTICA (alle studiemedicatie bij geneesmiddelenonder-
zoek ongeacht of deze vergoed wordt, bij vergoeding graag aangeven) 
7. Generische naam                     :                      
 
8. Naam producent                      :                      
 
9. Doseervorm (tablet, injectie, etc.)   :                      
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10. Doseringsschema:                   
                  tijdstippen         :  ____________________ 
  
                  duur                :    ____________________ 
  
                  dosis               :    ____________________                  
 
 
11. Distributie vindt plaats via de ziekenhuisapotheek                                        
    - Is overleg gepleegd met deze apotheek betreffende de bestelling, de etikettering, de 
opslagmogelijkheden en de distributie van de geneesmiddelen?     ja/nee*  
                            
12. a. Naam van degene, die informatie verstrekt/toestemming vraagt:                                   
 
 
    b. Wordt om reden van het onderzoek aan 
       proefpersonen informatie onthouden of 
       andere informatie gegeven dan vereist?               ja/nee* 
 
    c. Vindt informatie schriftelijk plaats?                 ja/nee* 
       Zo ja, een exemplaar van het formulier 
       overleggen. 
 
    d. Wordt de huisarts geïnformeerd over de 
       deelname van betrokken patiënten in een 
       onderzoek?                                            ja/nee* 
       Zo nee, waarom niet? 
                                                              
                                                                     
 
13. Is er sprake van een vergoeding voor de 
    proefpersonen?                                          ja/nee* 
     
    Zo ja, waaruit bestaat deze? 
 
    _________________________________ 
 
14. Hoe is de verzekering van de proefpersonen geregeld? 
a.  Via sponsor/organisatie: ………………………………. ……….   ja/nee* 
b.  WMO verzekering Bravis       ja/nee* 
c.  Alleen aansprakelijkheidsverzekering Bravis vanwege het feit dat  ja/nee* 
 het onderzoek niet WMO-plichtig is en de patiënten uit de eigen  
 populatie van de pijnpolikliniek komen en ook zonder deelname aan 
 het onderzoek een implantatie zouden ondergaan volgens de reeds  
 bestaande normen en voorwaarden die gelden in het Bravis  
 ziekenhuis. Deelname onderzoek is slechts schriftelijke vastlegging van gegevens.  
 

*Onderzoeker dient dit aan te melden bij FIA.  
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HET ZIEKENHUIS 
 
In verband met de door de Raad van Bestuur te verlenen toestemming is het nog van 
belang onderstaande gegevens in te vullen. 
 
 
 
1. Lasten voor het ziekenhuis: 
    a. Laboratorium    : Bepaling/onderzoek             Aantal 
                          
                                              
                    
  Functie-afdeling:                                       
        
                                                          
 
        
  Röntgenonderzoek:                                       
 
                                                              
        
  Anders:             
        
                                              
    - Is er overleg gepleegd met deze afdelingen?        ja/nee*  
                            
 
      Administratieve werkzaamheden:                          
                
                                              
        
  Zijn er extra consulten?                       ja/nee* 
 
        
    c. Kan worden gedeclareerd bij de sponsor?         ja/nee* 
 
 
2. Aansprakelijkheidsregeling.(zie procedure trialaanvraag: 2) 
 
 a. Accepteert de (farmaceutische) industrie, 
  indien van toepassing, de product- en 
  risicoaansprakelijkheid ?                 ja/nee* 
 
 
Ondertekening: 
     Naam   : 
     Functie: 
     Datum  :           
 

          


