
 

 

MEER INFORMATIE VOOR DEELNEMERS 

 

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Heb je ongeveer 15 minuten tijd en ben je bereid om 

mee te werken aan een onderzoek waarbij jouw kennis over muggen en de ziekten die ze kunnen 

overdragen getest wordt? Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan ons onderzoek.  

Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen wat mensen weten en denken over muggen en 

over de ziekten die ze kunnen overdragen, en wat mensen (kunnen) doen om te voorkomen dat ze 

gebeten worden door muggen.  

 

1.1. WAAROM NEEM JE DEEL? 

Door deel te nemen, help je onze experts en beleidsmakers. 

De informatie verkregen via dit onderzoek, zal gebruikt worden om burgers beter te informeren over 

muggen en de ziekten die zij kunnen overdragen, en over welke preventieve acties mensen zelf 

kunnen nemen. 

1.2. HEB JE NOG VRAGEN? 

Wij vinden het belangrijk dat je goed begrijpt wat de bedoeling van de studie is, voor je beslist deel te 

nemen (‘informed consent’ of ‘geïnformeerde toestemming’). Neem voldoende tijd om alle informatie 

aandachtig te lezen. Aarzel niet om contact op te nemen met de onderzoekers indien er 

onduidelijkheden zijn of indien je bijkomende informatie wenst.  

Mail: valeska.laisnez@sciensano.be   

Bij de start van de vragenlijst, zal je ook expliciet moeten aangeven akkoord te gaan met deelname 

alvorens verder te kunnen gaan met het beantwoorden van de vragen. 

1.3. WIE NEEMT HET INITIATIEF VOOR DEZE STUDIE? 

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van Javiera 

Rebolledo. 

1.4. BESCHERMING VAN JE GEGEVENS EN JE RECHTEN 

Deze studie werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Universiteit Gent. 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. 

 

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 studie. Deze verwerking van gegevens is wettelijk voorzien op basis van artikel 6, 

paragraaf 1 (a). De verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd. 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de instelling van de hoofdonderzoeker van de 

studie, Dr. Valeska Laisnez (Sciensano). 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de 

bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw 

dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de 
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vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn 

toegestaan. Door deel te nemen aan de survey, stemt u in met deze toegang. 

 

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. 

De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde 

doelstellingen. Sciensano kan wetenschappelijke artikels publiceren op basis van de resultaten van 

het onderzoek.  

 

De gegevens worden bewaard gedurende vijf jaar.  

1.5. VRAGEN OF KLACHTEN OVER DE BESCHERMING VAN JE GEGEVENS? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de 

gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be  of +32 2 642 51 02. Indien je een klacht 

hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de 

Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: +32 2 274 48 00 

— e-mail: contact@apd-gba.be . 

 

1.6. HELP JE ONS GRAAG NOG VERDER? 

Deel dan onze vragenlijst via e-mail, Facebook, Twitter… met jouw contacten, vrienden en familie.  
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