
Aanvraag advies aan 
Toetsingscommissie Ethiek GGZ Broeders van Liefde 

Juni 2021 

 

 

Voorstelling toetsingscommissie 

De Toetsingscommissie Ethiek GGZ Broeders van Liefde is bevoegd als commissie voor ethiek 
met gedeeltelijke erkenning voor de Psychiatrische Centra van de Broeders van Liefde in 
Vlaanderen. 

De Toetsingscommissie Ethiek is samengesteld in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 
van 12 augustus 1994. Elk Vlaams Psychiatrisch Centrum van de Broeders van Liefde is met 
minstens één persoon vertegenwoordigd in de Toetsingscommissie Ethiek. 

Het bureau van de Toetsingscommissie Ethiek is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: dr. Marc Eneman 
Ondervoorzitter: dr. Dirk Liessens 
Secretaris: dhr. Piet Vinken 
Jurist: mevr. Nele Depoortere 
Ethicus: prof. Axel Liégeois 

Elk onderzoek wordt beoordeeld door de Toetsingscommissie Ethiek en door de Lokale 
Stuurgroep Ethiek van het (de) Pychiatrische Centrum (Centra) waar het onderzoek plaats 
heeft. 

 
Contactgegevens 

Aanvragen tot advies worden per email gestuurd aan dhr. Piet Vinken, Zorggroep Sint-Kamillus 
te Bierbeek: piet.vinken@kamillus.broedersvanliefde.be 

 
Noodzakelijke documenten 

Volgende documenten worden in afzonderlijke digitale bestanden ter beschikking gesteld: 

1. Een begeleidende brief met de contactgegevens van de onderzoeker en vermelding van 
het erkenningsnummer van de toetsingscommissie (OG 054). 

2. Het ingevulde standaardformulier dat de onderzoeker gestuurd heeft naar de commissie 
voor ethiek met volledige erkenning; indien dit er niet is, dan een samenvatting van het 
onderzoek op één pagina (context, doel, onderzoeksvraag, methodologie). 

3. De cv’s van de onderzoekers. 
4. De geschreven toestemming van de directie(s) in overleg met de verantwoordelijke(n) van 

de zorgeenhe(i)d(en), om het onderzoek uit te voeren in het (de) Psychiatrisch Centrum 
(Centra) van de Broeders van Liefde. 

5. Het informatie- en toestemmingsformulier voor de proefpersoon. 
6. Een document met beschrijving van de procedure om de proefpersonen te selecteren, te 

contacteren en hun toestemming vast te leggen, en dit zowel voor proefpersonen die hun 
toestemming kunnen geven als voor deze die geen toestemming kunnen geven. 

7. Het verzekeringsattest. 
8. Het uitgeschreven protocol van het onderzoek. 
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