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Research Ethics Applications - Workflow indienen nieuwe studie voor het Ethisch Comité UZA/UA 

- Ga naar ‘application.ecuzaua.be’ 

- Maak een account aan (bevestig deze account in de email die u ontvangt met extensie 

infonetica.net) 

 

 

- U kan nu starten met het invullen van uw studie via ‘create project’ knop links bovenaan je scherm 

onder de ‘actions’ tabel. 
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- U ziet het volgende scherm 

 
- Vul de titel van uw project in (dit mag de korte titel zijn – u hebt later nog de mogelijkheid 

om de volledige titel in te vullen) 

 

- Selecteer onder ‘form’ het juiste document: voor nieuwe studies of ethische vragen 

selecteert u ‘New application EC UZA-UAntwerpen’ 

 

 

- Druk op ‘introduction’ : u maakt nu de keuze of het om een nieuwe studie (clinical 

trial/experiment) of een ethische vraag (ethical question) gaat 
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- Telkens u aanvinkt verschijnen er extra velden die ingevuld moeten worden 

- Via de ‘next’ knop gaat u steeds naar de volgende pagina. De inhoud van de pagina wordt 

automatisch opgeslagen als u verder navigeert 

- Via ‘previous’ gaat u naar het vorige scherm 

- ‘Navigate’-knop gaat u steeds terug naar uw beginscherm van de studie die u aan het 

indienen bent 

- ‘View as PDF’ geeft het volledige bestand weer in PDF-formaat 

- ‘Documents’ laat de documenten die u hebt opgeladen zien 

- ‘Signatures’ geeft aan wie het document heeft ondertekend 

- ‘Save’  bewaren van het document (maar dit gebeurt ook automatisch) 

- ‘Share’ indien er meerder onderzoekers bij betrokken zijn kan u deze hier ingeven – u kan 

hen ook verschillende rechten geven voor deze submissie 

- ‘Collaborators’ hier krijgt u een overzicht van iedereen die naast u ook betrokken is bij deze 

studie – m.a.w. de namen die u via de ‘share’ knop hebt ingegeven komen in deze lijst te 

staan 

- ‘Completeness check’ geeft aan welke velden u nog moet invullen in het document 

- ‘Submit’ knop is om de studie in te dienen bij het EC 
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- Op het Einde van het EC application form krijgt u een overzicht van de documenten die u nu 

moet gaan uploaden – elk document moet één voor één opgeladen worden.  U moet hier 

ook verplicht een versienummer en –datum invullen. 

Indien u per ongeluk een foutief document hebt opgeladen of een foutieve versienummer of 

–datum hebt ingegeven, moet u het gehele document verwijderen en terug opladen met de 

correcte informatie. 
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Het scherm om uw document op te laden ziet er als volgt uit: 

 

 

Op dit scherm kan u zien welke documenten u hebt opgeladen, door op de download knop te 

drukken kan u deze documenten zelf bekijken; delete zorgt ervoor dat het document wordt 

verwijderd:  

 

Als alle documenten opgeladen zijn kan u de studie ondertekenen; indien uzelf de PI bent kan u de 

studie ondertekenen via het gebruik van uw accountgegevens (emailadres en paswoord voor deze 

applicatie) 
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- Als u de studie ondertekend hebt verschijnt het volgende scherm 
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Indien uzelf niet de PI bent dan verstuurt u een verzoek aan de PI en/of diensthoofd/promotor om 

de submissie te ondertekenen (in dit voorbeeld hebben we enkel de PI om een handtekening 

gevraagd): 

 

Deze zal een email ontvangen met het verzoek de submissie te ondertekenen; hiervoor kan hij/zij de 

link in deze email aanvinken en komt hij/zij rechtstreeks in het ‘application document’. 
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- PI moet ‘view form’ drukken en daarna kan hij/zij de applicatie ondertekenen via de ‘sign’ 

button  
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- Als de PI de submissie heeft ondertekend dan zal diegene die de submissie in orde maakt 

een notificatie in zijn ‘work area’ ontvangen 

 

- U kan dit aanvinken en dan krijgt u het volgende scherm 
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- Als men ‘view form’ aanklikt komt u automatisch terug in het applicatiedocument, u kan nu 

uw submissie vervolledigen door ze in te dienen via de ‘submit’ knop, indien het indienen 

succesvol is dan ontvangt u onderstaande boodschap (u ontvangt dit ook via email) 

 

Als u naar de ‘home’ knop gaat in bovenstaande boodschap komt u terug in uw ‘work area’ terecht.   

 

 

- Onderaan dit scherm vindt u een overzicht van de projecten die u reeds hebt ingediend 
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- Onder de ‘notification’ button kan  u het ganse proces van uw submissies volgen  - u hoeft 

dus niet steeds het EC te contacteren om te weten of uw studie goed werd ontvangen etc.   

 


