
 

Beste collega, 

 

Het Health Innovation and Research Institute van het UZ Gent heeft een eerste 

PatiëntenAdviesraad voor Wetenschappelijk Onderzoek (PAWO) opgericht.  

Wil u graag uw onderzoek, apps en documenten zoals  het onderzoeksvoorstel, 

toestemmingsformulieren, flyers en posters patiëntvriendelijker maken? Of zoekt u 

patiëntenvertegenwoordiging voor uw project? Voor dit en veel meer kunt u contact opnemen 

met PAWO. 

Voordelen 
Patiëntenparticipatie heeft voor u als onderzoeker heel wat voordelen: 

 Er komen nieuwe onderzoeksprojecten aan het licht. 

 Onderzoeksprojecten sluiten meer aan bij de behoeften van de patiënt. 

 U bereikt de onderzoeksdoelgroep met de juiste rekruteringsstrategie. 

 Er vallen minder studiedeelnemers uit gedurende het studieverloop. 

 De onderzoeksresultaten worden beter verspreid. 

 U heeft een grotere kans op financiering van uw onderzoeksaanvraag. 

Tips 
Om patiëntenparticipatie te laten slagen, geven we de volgende tips: 

 Probeer patiënten zo snel mogelijk te betrekken bij uw onderzoek, bij voorkeur als u de 

onderzoeksvraag bepaalt. Bent u toch al gestart met uw onderzoek? Het is nooit te laat 

om patiënten te betrekken. 

 Raadpleeg onze richtlijnen in de bijlage om een patiëntvriendelijke onderzoeksaanvraag 

te schrijven. 

 Dien uw onderzoek tijdig in bij PAWO zodat u de deadline van indiening van uw 

onderzoeksvoorstel haalt. 

PAWO inschakelen 
Volg deze stappen om advies te krijgen van PAWO: 

1) Stuur een mail naar meedenkenoveronderzoek@uzgent.be met een korte beschrijving 

van uw project en verwachtingen van PAWO. 

2) De aanvraag wordt binnen de week behandeld en vertrouwelijk doorgestuurd naar de 

leden van PAWO. 

3) De leden hebben twee weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. 

4) De aanbevelingen worden verzameld en naar u doorgestuurd. 

5) U kunt de aanbevelingen implementeren in uw aanvraag. 

Meer info 
Neem contact op via tel. 09 332 56 13, meedenkenoveronderzoek@uzent.be of 

Patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek – Health, innovation and research institute 

(hiruz.be). 
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