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Aanvraagformulier data neonatale gehoorscreening 

Mei 2015, definitieve versie 

Gegevens van de aanvrager 
 

Datum aanvraag:  

Naam organisatie:  

Afdeling:  

Naam aanvrager:  

Beroep/functie aanvrager: 

o Medisch specialist, zo ja, welk: 

o Verloskundige 

o Huisarts 

o Onderzoeker 

o Beleidsadviseur 

o Manager, zo ja, van wat: 

o Pers: 

o Student, zo ja waarin: 

o Overig, zo ja wat:  

Adres:  

Postcode en woonplaats  

Telefoon:  

Mobielnummer:  

E-mailadres:  

Doel van de aanvraag 
 
Doel van de aanvraag: 

o Onderzoek 

o Beleidsontwikkeling 

o Voordracht 

o Perspublicatie 

o Anders:…. 

In geval van wetenschappelijk onderzoek: wat is het doel van het onderzoek?  

(maximaal 500 woorden)  

 

 

 

 

Omschrijving onderzoek, inclusief onderzoeksvragen en tijdpad: 

(maximaal 1.000 woorden) 

 

 

 

 

Welke instanties hebben het voorgenomen onderzoek al eerder beoordeeld en wat was 

het besluit van die instanties? 

 

 

Eindverantwoordelijken van het onderzoek: 

Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van: 

Financiering van het onderzoek: 



 
 
Versie: Mei 2015 Status: Definitief Pagina 2 van 2 

 

 

De benodigde gegevens 
 
Tijdsperiode op te vragen gegevens: 

Omschrijving van de benodigde gegevens: 

Aggregatieniveau van de gegevens: 

Gewenst format aanlevering: 

1. Een databestand ten behoeve van nadere analyses 

2. Kant en klare tabel(len) 

3. Een factsheet  

Gewenste leverdatum gegevens: 

Aanvullende gegevens 
 
Worden er nog gegevens uit andere bronnen gebruikt bij het onderzoek? Zo ja welke 

gegevens uit welk(e) bronbestand(en)? 

Vindt koppeling van gegevens plaats? 

Heeft uw organisatie een informatieveiligheidsbeleid en een Information Security 

Officer?  

Welke maatregelen worden in het bijzonder genomen voor de bescherming van de 

beschikbaar gestelde gegevens?   

Waarom stuit deze gegevensverwerking ten behoeve van het voorgenomen onderzoek 

niet op bezwaren van privacybescherming? lg ook de Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek van 2004 (Staatscourant 2004, nr. 82) 

Wat is de bewaartermijn van de gegevens? 

Publicatie 
 
Wat beoogt u te gaan doen met de gegevens (meerdere opties mogelijk)? 

o Worden verwerkt in een publicatie voor een tijdschrift. 

o Worden verwerkt in een webpublicatie. 

o Maken deel uit van een promotieonderzoek. 

o Worden gebruikt in een beleidsnota. 

o Worden gebruikt in een factsheet. 

o Anders, te weten: 

Op welke wijze  zal over onderzoek worden gepubliceerd en welke afspraken over 

eventueel (co)-auteurschap zullen worden gemaakt, overeenkomstig de voor 

wetenschappelijke publicaties gebruikelijke procedures, zoals vastgelegd in de meest 

recente versie van de ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 

Journals’?.   


