Informatie- en toestemmingsformulier voor de deelnemer:
Project:
Kennis en toepassing van klinische richtlijnen omtrent de optimale implementatie van
oefentherapie voor gonartrose bij kinesitherapeuten in België: een online survey

Beschrijving en doel van het project:
De richting Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (Universiteit Gent) voert een
onderzoek uit naar de behandelmethoden bij patiënten met gonartrose. Het doel van deze
studie is om bij kinesitherapeuten in het werkveld meer inzicht te krijgen in de kennis over,
en praktische toepassingen van, de conservatieve behandeling van gonartrose. Hierbij
vragen wij u vriendelijk of u de tijd zou willen nemen om een vragenlijst in te vullen. Deze
online studie zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen.
De survey bestaat uit:
(i) welkomstpagina met uitleg over het onderzoek;
(ii) screeningsvragen om de geschiktheid voor deelname te verifiëren;
(iii) de eigenlijke survey; en (iv) slotpagina.
Tot slot, bevragen we ook een aantal gegevens zoals onder andere leeftijd, geslacht
en beroepservaring.
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek
verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent en zal worden 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. Deze studie
wordt uitgevoerd onder supervisie van Dr. A. Van Ginckel (Universiteit Gent).

Toestemming en weigering:
Het staat u volkomen vrij om deel te nemen of niet.
U kunt weigeren de vragenlijsten in te vullen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven.
Als u toestemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.
Voordelen
Deze studie biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de bekomen resultaten
kunnen leiden tot het beter informeren en opleiden van kinesisten over nieuwe en meer
efficiënte methodes bij de conservatieve behandeling van knieartrose.
Kosten
Uw deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten mee voor u, maar biedt ook
geen financieel voordeel.
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Vertrouwelijkheid:
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke gegevens
tijdens deze studie worden geanonimiseerd (tenzij de deelnemer een samenvatting van de
resultaten wenst of op de hoogte wil gehouden worden van toekomstig onderzoek binnen
het team) en zullen er op geen enkel ogenblik gezondheidsgegevens vergaard worden. In
overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22
augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten
van de studie worden gepubliceerd, zal uw anonimiteit aldus verzekerd zijn. De Data
Protection Officer kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van
uw persoonsgegevens. Contactgegevens: privacy@ugent.be.
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de
Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de
wetgeving inzake gegevensbescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact(at)apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Verzekering:
De experimentenwet van 7/05/2004 verplicht ons om deelnemers aan wetenschappelijke
projecten te verzekeren voor de deelname en het risico (hoe klein ook) dat men loopt.
De waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie enige schade ondervindt, is
extreem laag. Indien dit toch zou voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, werd er een
verzekering afgesloten bij Allianz Global Corporate & Specialty (polisnummer BEL000862)
analoog de Belgische wet van 7 mei 2004, die deze mogelijkheid dekt.
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