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Lokale Onderzoeks Commissie LOC    
 

Aanvraagformulier LOC 
 

LOC-nr. : 

 

I BASALE INFORMATIE  
 

1. Naam onderzoek:………………………………………………………………. 

 

2. Aantal patiënten:……………………………………………………………….. 

 

3. Onderzoeker Ikazia:……………………………………………………………. 

 

4. Wie initieert het onderzoek?.................................................................................. 

 

5. Is er een monitoringplan aanwezig?      ja/nee 

 

6.  Multicenter onderzoek ?       ja/nee 

 

7.  Onderzoeker GCP getraind + certificaat*?      ja/nee 

  

8.  Is Ikazia verantwoordelijk voor het afsluiten van de WMO verzekering? ja/nee 

 

9.  Is er een contract opgesteld voor het onderzoek?    ja/nee   

 

10. Vermoedelijke datum van aanvang:……………………………………………… 

 

11. Vermoedelijke einddatum:………………………………………………………... 

 

 

Ondertekening door onderzoeker Ikazia Ziekenhuis 
 

Ik heb kennisgenomen van de in Ziekenhuis Ikazia geldende regels met betrekking tot het 

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (iDOC) en verklaart alle daaruit voortvloeiende 

verplichtingen als onderzoeker na te komen. 

 

Plaats :    datum    : 

 

 

naam   :   functie  : 

 

 

handtekening :    

 
*: Indien de onderzoeker GCP getraind is dient een kopie van het behaalde certificaat aan de lokale beoordelingsaanvraag te 

worden toegevoegd. 
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Dit formulier behoort bij de instructie WO; lokale uitvoerbaarheidverklaring 

 

LOC nr: 

 

KOSTEN ONDERZOEKSPROTOCOL      # 

 

1. Laboratorium onderzoek   
[ ] Naast de voor reguliere patiëntenzorg uit te voeren onderzoeken vinden geen extra 

onderzoeken plaats. 

[ ] Er vinden extra onderzoeken plaats: In te vullen door het hoofd KCL (voor indiening 

LOC) 

 

Uitvoerbaar voor het KCL      ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

 

Extra kosten KCL (begroting bijsluiten)     € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord hoofd KCL(handtekening) ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

2. Röntgenonderzoek  

  

[ ] Naast de voor reguliere patiëntenzorg uit te voeren onderzoeken vinden geen extra 

onderzoeken plaats. 

[ ] Er vinden extra onderzoeken plaats: In te vullen door het hoofd röntgenafdeling (voor 

indiening LOC) 

 

Uitvoerbaar voor de röntgenafdeling     ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

 

Extra kosten röntgen afd. (begroting bijsluiten)   € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord maatschap radiologie (handtekening) ……………………………………………… 

 

 

 

 

# Formulier Wetenschappelijk Onderzoek: tarieven wetenschappelijk onderzoek 

http://iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6eaf2a51-8147-4ff1-9639-058142886e79
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LOC nr.: 

 

 

3. Nucleaire geneeskunde   

  

[ ] Naast de voor reguliere patiëntenzorg uit te voeren onderzoeken vinden geen extra 

onderzoeken plaats. 

[ ] Er vinden extra onderzoeken plaats: In te vullen door het hoofd nucleaire geneeskunde 

(voor indiening LOC) 

 

Uitvoerbaar voor de nucleaire afdeling    ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

 

Extra kosten nucleaire afdeling (begroting bijsluiten)  € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord maatschap maatschap radiologie (handtekening) ………………………… 

 

 

 

 

 

4. Ziekenhuisapotheek  

  

[ ] Naast de voor reguliere patiëntenzorg uit te voeren onderzoeken vinden geen extra 

werkzaamheden plaats. 

[ ] Er vinden extra werkzaamheden plaats: In te vullen door het hoofd apotheek (voor 

indiening LOC) 

 

Uitvoerbaar voor de ziekenhuisapotheek    ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

 

Extra kosten ziekenhuisapotheek  (begroting bijsluiten)  € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord hoofd apotheek (handtekening) ……………………………………………… 
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LOC nr.: 

 

 

5. ECG/hartechografie/etc.  
 

[ ] Naast de voor reguliere patiëntenzorg uit te voeren onderzoeken vinden geen extra 

onderzoeken plaats. 

[ ] Er vinden extra onderzoeken plaats: In te vullen door het hoofd poli cardiologie (voor 

indiening LOC) 

 

Uitvoerbaar voor de poli cardiologie     ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

 

Extra kosten poli cardiologie (begroting bijsluiten)  € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord team coördinator cardiologie (handtekening) 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

6. Vaatlaboratorium.  
 

[ ] Naast de voor reguliere patiëntenzorg uit te voeren onderzoeken vinden geen extra 

onderzoeken plaats. 

[ ]Er vinden extra onderzoeken plaats:In te vullen door het hoofd vaatlab(voor indiening 

LOC) 

 

Uitvoerbaar voor het vaatlab      ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

 

Extra kosten vaatlab (begroting bijsluiten)   € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord team coördinator chirurgie (handtekening) 

………………………………………… 
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LOC nr.: 

 

7.  Tijdsbesteding medewerkers ziekenhuis Ikazia (meerdere keuze mogelijk!) 

 

[ ] Naast reguliere patiëntenzorg wordt geen beroep op medewerkers van het ziekenhuis 

gedaan. 

[ ] Er vinden extra werkzaamheden plaats door medewerkers van de polikliniek(A), 

verpleegafdeling (B), OK complex (C) of door arts assistenten (D) 

 

A. (polikliniek) In te vullen door manager poliklinieken (voor indiening LOC) 
Uitvoerbaar op de polikliniek     ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

Inzet extern personeel of maatschap gefinancierd personeel ja/nee 

   Zo ja,  Extra ruimte     ja/nee 

    ICT/Tel/PC    ja/nee 

    Bevoegdheid geformaliseerd  ja/nee 

 

Aantal extra bezoeken polikliniek ……………………………………………. 

  

Extra inzet personeel (uren) ……………………………………………………. 

 

Extra kosten polikliniek (begroting bijsluiten)   € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord manager poliklinieken (handtekening) ……………………………… 

 

************ 

 

B. (verpleegafdeling) In te vullen door manager verpleegafdeling (voor indiening LOC) 
Uitvoerbaar voor de verpleegafdeling    ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

Inzet extern personeel of maatschap gefinancierd personeel ja/nee 

   Zo ja,  Extra ruimte     ja/nee 

    ICT/Tel/PC    ja/nee 

    Bevoegdheid geformaliseerd  ja/nee 

 

Extra inzet personeel (uren) ……………………………………………………. 

 

Extra kosten verpleegafdeling (begroting bijsluiten)  € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord manager verpleegafdeling (handtekening) ……………………………… 
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LOC nr: 

 

C. (OK complex) In te vullen door manager Kort Intensive Zorg (voor indiening LOC) 
Uitvoerbaar voor het OK complex     ja/nee 

Medewerkers voldoende bekwaam     ja/nee 

Medewerkers voldoende geïnstrueerd    ja/nee 

Inzet extern personeel of maatschap gefinancierd personeel ja/nee 

   Zo ja,  Extra ruimte     ja/nee 

    ICT/Tel/PC    ja/nee 

    Bevoegdheid geformaliseerd  ja/nee 

 

Extra inzet personeel (uren) ……………………………………………………. 

 

Extra kosten voor het OK complex (begroting bijsluiten)  € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

 

Akkoord manager KIZ (kort intensieve zorg) (handtekening) …………………… 

  

*********** 

 

D. (Arts ass. inzet) In te vullen door aanvraagde onderzoeker (voor indiening LOC) 
Uitvoerbaar binnen opleidingsprogramma arts ass.   ja/nee 

Arts ass. voldoende bekwaam     ja/ nee 

Arts ass. voldoende geïnstrueerd     ja/nee 

 

Extra kosten inzet arts ass. (begroting bijsluiten)   € …………… 

 

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………… 

=================================================================== 

Afhandeling vergoeding kosten ziekenhuis: 
 

[ ]De kosten kunnen aan de firma die het onderzoek wil laten uitvoeren worden gefactureerd. 

[ ]Er vindt een all-in vergoeding aan de uitvoerende onderzoeker plaats; de ziekenhuiskosten 

   worden aan de betreffende maatschap gefactureerd. 

[ ]Er ontstaan geen kosten voor het ziekenhuis 

[ ] Anders, nl…………………………………………………………………. 

 

Ondertekening door directeur patiëntenzorg Ikazia Ziekenhuis 
Gezien bovengenoemde acht ik alle personele en financiële zaken met betrekking tot de 

uitvoering van het protocol inzichtelijk gemaakt. 

 

Akkoord directeur patiëntenzorg;         

      

(handtekening)………………………….. (datum)…………………..   
 

NB: Summary van het studieprotocol of PIF overhandigen aan directeur patiëntenzorg.    


