
 

Studievoorstel voor het jaarprogramma 
Blanco formulier 



 

 

 

Voorstellen voor studiethema's voor het KCE 2023-jaarprogramma worden aanvaard tot 15 juli 2022. 

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van een oproep tot studievoorstellen voor 

het studieprogramma van 2024 en later, kan u zich hier inschrijven. 

Contactgegevens van de indiener van het onderzoeksonderwerp 
Titel : 

Voornaam :  

Naam : 

Taal : 

e-mailadres :  

Telefoon : 

Organisatie (indien van toepassing) 
Naam van de organisatie:  

Type organisatie: 

Kabinet van de minister 

FOD Volksgezondheid 

FOD Sociale Zekerheid 

RIZIV 

De Kamer / De Senaat 

Andere federale instellingen volksgezondheid 

Regionale/communautaire autoriteiten 

Universiteit of hogeschool 

Ziekenhuis 

Patiëntenvereniging 

Private organisatie / persoon 

KCE 

Internationaal 

Anders... 



 

Contactpersoon (indien verschillend van indiener) 
Titel :  

Voornaam :  

Naam : 

Taal : 

E-mailadres :  

Telefoon : 

Adres 
Straat & nr.: 

Postcode & Gemeente: 

Land: 

Titel van het voorgestelde onderzoeksonderwerp 
Studie titel: 

Gelieve te beperken tot 250 karakters. 

Probleemstelling 

Schets de context (wat is het probleem, wat zijn de oorzaken?): 

Beleidsrelevantie 
Beschrijf, indien mogelijk, de relevantie van het onderwerp voor het gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld aan de hand van 
volgende vragen: 

- In hoeverre kan de studie hulp bieden bij de besluitvorming? 

- Welke overheidsinstanties zijn betrokken en/of geïnteresseerd in dit onderzoek? 

- Tegen wanneer wordt die besluitvorming ten laatste verwacht? 

Gelieve te beperken tot maximum 15 lijnen.  

Beleidsrelevantie 



 

Onderzoeksvragen 
Op welke vragen zou het KCE een antwoord moeten geven om bij te dragen tot een oplossing voor het hierboven 
geschetste probleem? Formuleer de beoogde onderzoeksvragen (maximaal 3). 

Gelieve te beperken tot maximum 3 lijnen per vraag. Gelieve de vragen zo precies mogelijk te formuleren. 

Vraag 1: 

Vraag 2: 

Vraag 3: 

 

Argumentatie 
Er zijn verschillende elementen die kunnen helpen om het belang van het voorgestelde onderzoek te rechtvaardigen. 

Gelieve ze kort te beschrijven: 

Frequentie van het probleem 
Behelst het onderwerp van de studie een groot aantal patiënten, ziekte-episoden, zorgverstrekkers en/of 
zorginstellingen? Gelieve dit, indien mogelijk, te kwantificeren met objectieve gegevens zoals prevalentie en/of 
incidentie en daarbij uw bronnen te vermelden. 

Gelieve te beperken tot maximum 10 lijnen. 

Ernst van het probleem 

Is dit studieonderwerp een ernstig probleem? 

1) Gezondheid of gezondheidszorg: 

- gezondheid, levensverwachting, levenskwaliteit... van de patiënten 

- doeltreffendheid, kwaliteit, continuïteit... van de zorg 

- toegankelijkheid (andere dan financiële), gezondheidsongelijkheid 

- maatschappelijke en ethische aspecten 

2) Economische aspecten: 

- betaalbaarheid voor de patiënt en/of de overheid 

- efficiëntie of het doelmatig gebruik van de beschikbare middelen 

Gelieve te beperken tot maximum 10 lijnen. 



 

Ruimte voor verbetering 
Kan het voorgestelde onderzoek het geschetste probleem verbeteren? Zo ja, in welke van de bovenstaande dimensies? 

Welke obstakels kunnen verwacht worden (bijvoorbeeld: gebrek aan gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, 
gebrek aan gegevens, weerstand vanuit specifieke groepen,...)? 

Gelieve te beperken tot maximum 10 lijnen. 

Bijkomende informatie ? 
Omschrijf de aangewezen methodologie voor het onderzoek en geef aan welke gegevens daarbij noodzakelijk zijn. Vermeld of 
er al bewijs beschikbaar is over het onderzoeksonderwerp. Vermeld eventueel referentiepersonen of ‐organisaties. 
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