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1. Document 

1.1  Documenteigenschappen 

 
Titel Handboek Onderzoek & Innovatie 
Auteur M. Horsfall 

Classificatie Intern 

Datum 10-08-2019 

Eigenaar M. Eikelenboom 

Versie 0.7 

Status Definitief 
 
 

1.2  Versiebeheer 

 
Versie Datum Auteur Soort wijziging 
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Toevoeging bij hfst 5 
Wijzigingen geaccepteerd 
Protocollen aangepast 
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2. Inleiding  

2.1  Uitleg handboek 

Dit handboek beschrijft de wijze waarop binnen de onderzoeksactiviteiten de waarborging voor 
informatiebeveiliging en met name de privacy van cliënt- en medewerkerinformatie is vormgegeven. 
Het vormt een gedetailleerde uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid van GGZ inGeest. In het 
handboek staat beschreven hoe de afdeling onderzoek en innovatie (O&I) vorm geeft aan dit beleid. 
 

2.2  Werkingsgebied 

Dit handboek geldt voor de afdeling onderzoek en innovatie. 
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3. Informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging is gericht op het beschikbaar, integer en vertrouwelijk houden van alle soorten 
informatie: Digitaal en Fysiek. Informatie is overal en wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. 
Omdat de onderzoeksactiviteiten sterk afhankelijk zijn van juiste, beschikbare en vertrouwelijke 
informatie, is informatiebeveiliging van groot belang voor de afdeling O&I. 
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4. Privacy 

Privacy gaat over de vertrouwelijkheid van persoonsgebonden informatie ofwel persoonsgegevens. 
Iedereen heeft recht op privacy en vooral als het gaat om gezondheidsgegevens is het respectvol, 
discreet en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens enorm belangrijk. Dit is vanwege het gevoelige 
karakter van de gegevens en de mogelijke negatieve gevolgen die deze gegevens voor een persoon 
kunnen hebben. 
 
Privacy is persoonlijk: de een zal zijn ‘ziel en zaligheid’ vertellen aan degene naast hem in de 
wachtkamer zit, van de ander zal je zelfs nooit zijn geboortejaar horen. Wat je over jezelf vertelt en 
aan wie, is een persoonlijke keuze.  
 
Voor jou als onderzoeksmedewerker geldt het beroepsgeheim. Informatie die de cliënt/deelnemer met 
je deelt en de informatie die je opslaat voor onderzoek moet je geheim houden. 
 
Voor onderzoeksmedewerkers onder elkaar geldt hetzelfde. Bij de onderzoeksmeting en eventuele 
behandeling wordt persoonlijke informatie onderling gedeeld. Ook hiervoor moet de privacy 
gewaarborgd worden. 
 
In dit handboek zijn kaderstellende richtlijnen opgenomen die helpen om de privacy van de 
cliënt/deelnemer en van de medewerker te waarborgen. 
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5. Onderzoeksdata 

Binnen GGZ inGeest wordt alle onderzoeksdata opgeslagen in de projectmappen op de k-schijf en in 
databases. 

5.1  Belang onderzoeksdata 

GGZ inGeest biedt topklinische patiëntenzorg. Dit betekent dat GGZ inGeest werkt volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Daarom doen we veel onderzoek om de behandeling voor psychiatrische 
en psychische klachten te verbeteren. Met nieuwe inzichten kunnen we de behandeling zoveel 
mogelijk toespitsen op de individuele persoon. Daarnaast vergroot onderzoek de kennis over 
psychiatrische en psychische problemen en kunnen de psychiatrische en psychische klachten 
mogelijke eerder gesignaleerd worden, zodat we erger kunnen voorkomen. 

5.2  Rollen in onderzoeksdata 

1. Onderzoeker: hoofd onderzoekers, senior onderzoekers, post doc onderzoekers, junior 
onderzoekers, PhD-studenten 
2. Datamanagers: hoofd datamanagement, senior datamanagers, datamanagers, junior 
datamanagers, assistent datamanagers, invoerders 
3. Veldwerkers: Hoofd veldwerk, coördinatoren, onderzoeksassistenten, stagiaires  
4. Ondersteunende functies: opleiding, financiën, facilitair, bedrijfsvoering. Medewerkers in deze 
functies hebben geen toegang tot onderzoeksdata. 

5.3  Regels 

Regels ten aanzien van het verwerken van onderzoeksdata: 
-  Er worden alleen onderzoeksgegevens verzameld indien de cliënt/deelnemer expliciet (schriftelijk)    
toestemming heeft gegeven d.m.v. een toestemmingsverklaring 
-     data wordt verzameld d.m.v. invoerprogramma’s op een laptop zonder internetverbinding, via  
papieren lijsten of d.m.v. een online survey van een partij (Castor/Survelyzer) waarmee een 
verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

 het woordgebruik is objectief, neutraal, kort en krachtig gericht op feitelijke constateringen; 

 oordeelsvorming dient vermeden te worden; 

 gegevens worden naar waarheid ingevoerd. 

 Onderzoeksgegevens en persoonsgegevens worden gescheiden van elkaar opgeslagen. 

 Onderzoeksdata worden opgeslagen binnen  het beveiligde netwerk van GGZinGeest, niet op een 

lokale PC. Wanneer er op een lokale PC data is verzameld worden de data zo snel mogelijk 

verplaatst naar het netwerk, zodat er beveiligde toegang is en dagelijkse back-ups worden 

gemaakt. 

 Inzage in onderzoeksgegevens door deelnemers kan op verzoek. Per geval zal beoordeeld 

worden of aan dit verzoek gehoor gegeven kan worden. Zie bijlage 2.voor rechten van 

onderzoeksdeelnemers 

 Bij het kopiëren/transfer van onderzoeksdata wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van beveiligde 

methode, bv secure Usb sticks, beveiligde e-mail, encryptiesoftware of andere specifieke 

beveiligingssoftware. Hiermee wordt de mogelijkheid dat onbevoegden toegang krijgen tot de 

onderzoeksdata geminimaliseerd. 

 Wachtwoorden en accounts zijn strikt persoonlijk en worden niet gedeeld met anderen. 

5.4  Toegang tot database 

Onderzoeksdata wordt gecodeerd (onder een respondentnummer) verzameld d.m.v. mondelinge 
interviews en zelfinvul vragenlijsten. Het grootste deel van de onderzoeksdata wordt tijdens het 
mondelinge interview direct in een invoerprogramma (zoals blaise) ingevuld. Enkele meetinstrumenten 
worden op papier afgenomen en achteraf door medewerkers van datamanagement of veldwerk 
ingevoerd. De zelfinvulvragenlijsten worden zo veel mogelijk via online systemen zoals Castor edc. of 
survelyzer verstuurd, op verzoek van deelnemers of naar voorkeur van de onderzoeker worden 
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vragenlijsten ook op papier afgenomen. Deze worden nadat ze ingevuld zijn ingevoerd door 
medewerkers van datamanagement of veldwerk. Alle papieren lijsten worden in een afsluitbare kast 
bewaard totdat ze na afloop van de studie gearchiveerd kunnen worden. 
 
Veel onderzoeksprojecten maken gebruik van een op maat gemaakte administratiedatabase. Deze 
database wordt alleen voor logistieke doeleinden gebruikt. Er worden in deze databases alleen 
logistieke gegevens opgeslagen en geen gevoelige inhoudelijke onderzoeksgegevens zoals 
diagnoses en resultaten van (klinische) uitkomstmaten. Het beleid is dat alleen direct betrokken 
onderzoekers (evt. ook stagiaires) toegang hebben tot deze database. Veldwerkers en datamanagers 
hebben daarnaast ook toegang, omdat zij betrokken zijn bij de administratieve of technische 
werkzaamheden voor de verschillende projecten.  
 
De databases worden opgeslagen in een centraal beheerde fileserver (de “k-schijf”), waarvan via een 
fijnmazige rechtenstructuur de toegang tot de databases gericht wordt gecontroleerd. Het beheer van 
deze rechten ligt bij het hoofd datamanagement (zie ook 5.5, hieronder). Toegang wordt verleend 
indien: 

a) de persoon een arbeidscontract heeft met GGZ InGeest, 
b) én toegang tot de database noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden,  
c) én de projectleider van het onderzoek akkoord is met de toegang.  

 
Rechten worden toegekend aan gebruikers op basis van het medewerkersaccount. Zodra 
medewerkers uit dienst gaan, wordt dit account op centraal niveau gedeactiveerd. Daarmee wordt de 
toegang tot de databases ook afgesloten. Deze methode heeft alleen betrekking op de data die op het 
netwerk van GGZinGeest worden opgeslagen/beheerd. Software die online wordt aangeboden (bv 
Castor) vereist aparte accounts, die niet automatisch worden afgesloten bij het beëindigen van het 
GGZinGeest medewerkersaccount. Bij vertrek van een medewerker wordt er actief gecontroleerd dat 
het externe account ook wordt afgesloten zodat de medewerker geen toegang meer heeft tot de data. 
T.z.t. zal het proces voor uitdiensttreding concreet omschreven worden en bij een update worden 
toegevoegd aan het handboek. 
 
Om de administratiedatabases te kunnen gebruiken, is een Microsoft Access licentie noodzakelijk. 
Medewerkers kunnen deze licentie aanvragen bij het hoofd datamanagement, die het verzoek na 
accordering vervolgens doorzet naar de centrale ICT afdeling van GGZ InGeest.  

5.5  Toegang tot projectmappen 

Projecten worden gedocumenteerd in de project-mappen op de k-schijf (K:/projecten), in een 
gestandaardiseerde mappenstructuur. Deze mappen zijn alleen toegankelijk voor direct aan het 
onderzoek verbonden medewerkers (onderzoekers, begeleiders, en, eventueel, 
onderzoeksassistenten). Deze gebruikers zien alleen hun ‘eigen’ projectmappen (dwz: mappen waar 
zij lees- of schrijfrechten hebben toegekend gekregen). Veldwerkers en datamanagers hebben in 
principe ook toegang tot deze projectmappen, vanwege de werkzaamheden die zij verrichten. 
Toegangsrechten worden beheerd door het hoofd datamanagement, op basis van de procedure die 
hierboven, onder 5.4, is beschreven. 
 

5.6  Proces 

Hieronder worden de afspraken ten aanzien van de werkprocessen vastgelegd: 

 Clean desk policy: er mogen geen privacygevoelige documenten op werkplek of waar dan ook 
liggen. Privacygevoelige documenten worden in een afsluitbare kast bewaard.  

 Computers, laptops, tablets worden vergrendeld op het moment dat de medewerker zijn werkplek 
verlaat.  

 Inloggegevens mogen niet gedeeld worden. 

 Bestanden delen:  Via de remote desktop is het mogelijk om in je bestanden/dossiers werken via 
je thuiswerkplek, dit voldoet aan de privacywetgeving het is direct in strijd met de wet om Dropbox 
te gebruiken voor documenten waarin persoonsgegevens van deelnemers aan onderzoek of 
medewerkers staan. Voor documenten waar geen persoonsgegevens in staan wordt het gebruik 
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van Dropbox ook niet toegestaan. Zie voor meer informatie https://inside.ggzingeest.nl/groups/80-
privacy-en-veilig-werken/welcome 

N.B. Dit geldt voor alle niet door GGZ inGeest gefaciliteerde oplossingen om bestanden online op te 
slaan onder andere:  

 Google Drive 

 OneDrive 

 Trello 

 WeTransfer  

 
 
 

Zie bijlagen voor overige procedures specifiek voor de afdeling onderzoek en innovatie  
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6. Toestemming betrokkenen 

Voor deelname aan onderzoek wordt altijd toestemming gevraagd. We hanteren hierbij het beleid van 

de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Dit betekent dat we deelnemers eerst 

middels een uitgebreide brief informeren over het doel van het onderzoek, de duur, de handelingen, 

eventuele risico’s, vergoedingen, waarborging van privacy en de opslag van gegevens. 

Nadat de deelnemers tijd hebben gehad om over deelname na te denken, wordt aan hen gevraagd 

om deel te nemen. Vragen worden beantwoord en er wordt een afspraak gemaakt voor de 

onderzoeksmeting. Voordat de onderzoeksmeting begint, wordt nogmaals uitleg gegeven en is er 

gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens wordt het toestemmingsformulier getekend door zowel 

de deelnemer als de onderzoeksassistent. De deelnemer krijgt een kopie van het 

toestemmingsformulier mee naar huis. Voor de proefpersoneninformatie brief en het 

toestemmingsformulier gebruiken wij de templates die opgesteld zijn door het CCMO. Deze is te 

vinden op.  

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/publicaties/formulieren/2018/05/01/standaardonderzoeksdossier-

e1-model-proefpersoneninformatie 

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/publicaties/formulieren/2018/05/01/standaardonderzoeksdossier-e1-model-proefpersoneninformatie
https://www.ccmo.nl/onderzoekers/publicaties/formulieren/2018/05/01/standaardonderzoeksdossier-e1-model-proefpersoneninformatie
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7. Receptie 

De receptie is een knooppunt van informatie: hier vindt het eerste fysieke contact plaats en is 
daarmee een  belangrijk onderdeel van het gehele traject.  
 
Wat zijn de afspraken met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntinformatie?: 

 De receptie is altijd bemand. 

 De receptionist ontvangt bezoek gastvrij en gaat na met wie degene een afspraak heeft.  

 De receptionist stelt de collega op de hoogte van het bezoek en laat de bezoeker plaatsnemen in 

de wachtkamer waar de bezoeker opgehaald wordt. 

 De receptie heeft geen toegang tot onderzoeksdata. 

 Wanneer de bezoeker vrijwillig privacygevoelige informatie deelt dan gaat de receptie hier 

vertrouwelijk mee om. 
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8. Communicatie met externen 

Dit hoofdstuk is van toepassing op het telefonisch en e-mailcontact dat plaats vindt tussen een 
medewerker van GGZ inGeest en de deelnemer of een aan deze deelnemer gerelateerd persoon. 
Deze paragraaf heeft tot doel: 

 De privacyrechten van cliënten te waarborgen bij telefonisch en e-mailcontact; 

 te voorkomen dat informatie gedeeld wordt met personen die niet gerechtigd zijn daarvan kennis 

te nemen waardoor een mogelijk "datalek" kan ontstaan. 

8.1  Algemene uitgangspunten telefonisch en e-mailcontact 

Onderzoeksdata.  
In e-mailcontact wordt de combinatie tussen persoonsgegevens en onderzoeksdata gemeden. 
Wanneer persoonsgegevens of onderzoeksdata per e-mail gecommuniceerd moet worden dan 
gebeurd dat met Zivver om de gegevens te beschermen. Voicemails worden zo min mogelijk 
ingesproken omdat het niet te garanderen is dat, alleen de persoon voor wie het bericht bestemd is, 
het bericht beluisterd.  
 
Informatie over deelname. 
Informatie over deelname aan onderzoek wordt alleen met de deelnemer gecommuniceerd. Aan de 
telefoon wordt geverifieerd dat we met de deelnemer spreker en voicemails worden niet ingesproken, 
tenzij de deelnemer daar zelf expliciet om vraagt. Communicatie per e-mail gebeurd alleen wanneer 
de respondent daar toestemming voor heeft gegeven op het door hem/haar aangeleverde e-mail 
adres.  

8.2  Communicatie met personen die in relatie staan tot de deelnemer 

Beschrijving communicatie met anderen dan de cliënt. 
 
8.2.1 Communicatie met wettelijk of niet-wettelijk vertegenwoordigers 
Dit wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de respondent die zelf contactgegevens voor deze 
personen hebben aangeleverd. 
 
8.2.2 Communicatie met andere familieleden of bekenden 
Dit wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de respondent die zelf contactgegevens voor deze 
personen hebben aangeleverd.  
 
8.2.3 Communicatie met (externe) zorgprofessionals 
Dit wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de respondent die zelf contactgegevens voor deze 
personen hebben aangeleverd.  
 
8.2.4 Communicatie met de werkgever, medewerker arbodienst, zorgverzekeraar 
Dit wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de respondent die zelf contactgegevens voor deze 
personen hebben aangeleverd.  
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9. Vermoeden datalek 

Als informatie gedeeld wordt met personen die daartoe niet gerechtigd zijn, of deze situatie wordt 
vermoed, dan geldt de procedure datalekken van GGZ InGeest.  
 
Als het VUmc de verrichter is van het onderzoek en de metingen vinden plaats bij GGZ inGeest, dan 
moet ook de Functionaris Gegevensbescherming van het VUmc op de hoogte worden gesteld. 
 
Zie bijlage 1 voor een uitgebreide omschrijving van de procedure. 
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10. Bijlagen: 

1. Melden van datalek 
2. Rechten van deelnemers 
3. werving van patiënten die in behandeling zijn via behandelaren 
4. Vernietigen van sleutelbestanden 

 
 
 
Bijlage 1: melden van datalek (bron: https://inside.ggzingeest.nl/thoughts/4826) 
 
2. Wat is een datalek?  
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens onbevoegd zijn ingezien, gewijzigd, verstrekt,    
weggenomen of verloren zijn gegaan.  
Voorbeelden datalek:  

 Het sturen van een email met persoonsgegevens naar de verkeerde persoon  

 Het ontvangen van een email met persoonsgegevens dat niet voor jou bedoeld is  

 Een onbevoegde vindt een dossier bij een printer  

 Een onbevoegde heeft toegang tot een computer die niet vergrendeld is  

 Het verliezen van een USB-stick met medische informatie  

 Kwijtgeraakte of gestolen USB-stick/laptop/tablet waar persoonsgegevens opstaan;  

 Kwijtgeraakte of gestolen papieren met privacy gevoelige informatie;  
 
3. Wat te doen als je een datalek ontdekt?  
De eerste stap is het stoppen van het datalek. Bijvoorbeeld door het dossier weg te nemen van de 
printer of direct een mail te sturen naar de ontvanger met het verzoek de voorgaande mail te 
verwijderen.  
Ten tweede moet een datalek altijd intern gemeld worden bij de Servicedesk. Doe dit tijdens 
openingstijden (08.30 – 17.00) meteen. Als het lek optreedt buiten openingstijden wacht dan tot de 
volgende werkdag tenzij je vermoedt dat er direct actie nodig is van ICT of de Functionaris 
Gegevensbescherming. Bel dan de Servicedesk, spreek een bericht in voor de achterwacht waarna er 
wordt teruggebeld.  
 
4. Wie moet melden?  
Degene die het datalek ontdekt moet zo spoedig mogelijk het datalek melden.  
Het melden van vermeende datalekken kan worden gedaan door medewerkers, 
hostingpartner/clouddienstverlener of externe partij.  
 
5. Bij wie komt de melding terecht?  
De melding komt terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming.  
 
6. Wat gebeurt er met mijn melding?  
De Functionaris Gegevensbescherming:  

  neemt de melding in behandeling.  

  legt meldingen van (vermeende) datalekken vast  

  beoordeelt binnengekomen meldingen op basis van het stroomdiagram “procedure melden 
datalekken door FG “  

 indien beoordeling uitkomt op melden, verzorgt FG de melding bij de AP  

  betrekt waar nodig (interne) capaciteiten erbij om te komen tot een juiste 
afweging/beoordeling.  

 zet zo nodig acties uit afhankelijk van de uitkomst van de afweging/beoordeling.  

 geeft terugkoppeling aan de indiener wat er met de melding is gedaan.  
 
Specifiek voor onderzoek geldt dat het datalekken besproken moeten worden met het studieteam, en 
bij multicenter onderzoekmoeten ook de overige locaties op de hoogte worden gebracht. De FG’s van 
de overige locaties moeten ingelicht worden en zullen vervolgens onderling bespreken hoe en door 
wie het verder opgepakt moet worden. De veldwerk coördinator van de studie onderneemt samen met 
degene die het mogelijke datalek geconstateerd heeft acties om te zorgen dat het datalek stopt en 
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treft verbetermaatregelen om een soortgelijk datalek in de toekomst te voorkomen. Dit wordt 
vervolgens gecommuniceerd naar de overige locaties. 
 
Zie voor meer info over het melden van een datalek binnen GGZ inGeest ook intranet:  
https://inside.ggzingeest.nl/groups/265-datalekken/welcome 
 
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming 
GGZ inGeest: Ted van Dormolen: t.vandormolen@ggzingeest.nl / fg@ggzingeest.nl  
Amsterdam UMC locatie VUmc: Michel Paardekooper:  privacy@vumc.nl  
 
  

https://inside.ggzingeest.nl/groups/265-datalekken/welcome
mailto:t.vandormolen@ggzingeest.nl
mailto:fg@ggzingeest.nl
mailto:privacy@vumc.nl
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Bijlage 2: Rechten deelnemers  
 
Recht op inzage: Indien deelnemers inzage willen in hun onderzoeksgegevens dan kunnen zij dit in 
persoon, per e-mail of telefonisch melden. Indien het verzoek telefonisch of per e-mail komt dan wordt 
een afspraak gemaakt zodat de deelnemer zich kan identificeren. Onderzoeksgegevens mogen alleen 
ingezien worden door de deelnemer zelf. Het verzoek wordt behandeld door de veldwerk 
coördinator/onderzoeker van de betreffende studie. In het geval van multicenter onderzoek wordt het 
verzoek besproken met de lokale veldwerk coördinator/onderzoeker van de locatie waar de deelnemer 
meedoet aan de studie. Deze coördinator/onderzoeker zal het verzoek bespreken met de het dagelijks 
bestuur van de studie. Met de deelnemer moet besproken worden welke gegevens de deelnemer wil 
inzien. Indien het mogelijk is om de betreffende gegevens op te vragen, dan zal de lokale veldwerk 
coördinator/onderzoeker per e-mail een verzoek naar centrale datamanagement onder vermelding 
van respondentnummer, datum van het interview en welke data er opgevraagd wordt.   
 
Recht op rectificatie: Wanneer een deelnemer na afloop van een interview een correctie wil 
aanbrengen in de verzamelde onderzoeksgegeven dan is dit alleen mogelijk voor data die de 
respondent zelf tijdens het interview heeft aangedragen en waarvan achteraf blijkt dat het niet klopt of 
onvolledig is (Bijvoorbeeld de naam of het aantal mg van een bepaald medicijn). Bepaalde gegevens 
die door de interviewer zelf zijn gemeten zoals biologische metingen en cognitieve taken kunnen niet 
gecorrigeerd worden. Wanneer de deelnemer gegevens wil corrigeren dan kan er telefonisch of per e-
mail contact opgenomen worden met de lokale veldwerk coördinator of onderzoeker. De veldwerk 
coördinator/onderzoeker controleert of het daadwerkelijk de deelnemer is die het verzoek indient door 
een aantal gegevens zoals geboortedatum te controleren. De veldwerk coördinator/onderzoeker zal 
vervolgens met de deelnemer bespreken wat er gewijzigd/aangevuld moet worden. Dit wordt 
vervolgens per e-mail doorgegeven aan  centrale datamanagement onder vermelding van 
respondentnummer, datum interview, onderdeel, vraag en welke wijziging aangebracht moet worden. 
Datamanagement zal dit bij de dataschoning aan het einde van de dataverzameling verwerken. 
Gegevens die reeds gebruikt zijn in analyses kunnen niet meer gerectificeerd worden.  
 
Recht op verwijdering van gegevens: Gegevens kunnen alleen verwijderd worden indien deze nog 
niet gebruikt zijn voor analyses. Wanneer de deelnemer na afloop van het interview, maar voor het 
einde van de dataverzameling een verzoek indienen om gegevens te verwijderen dan kan hier gehoor 
aan worden gegeven. De deelnemer zal zich bij dit verzoek wel persoonlijk moeten identificeren bij de 
(lokale) veldwerk coördinator/onderzoeker. Het verzoek zal worden besproken in het dagelijks bestuur 
van de studie. Indien de gegevens verwijderd kunnen worden zal de lokale veldwerk 
coördinator/onderzoeker per e-mail een verzoek indienen bij centrale datamanagement waarin 
gevraagd wordt om de gegevens van de desbetreffende deelnemer te verwijderen. In de e-mail moet 
respondentnummer worden vermeld, datum van interview en reden van verwijdering. De (lokale) 
veldwerk coördinator/onderzoeker koppelt het besluit en de ondernomen acties per e-mail of brief 
terug aan de deelnemer. 
 
Dataportabiliteit : Wanneer een deelnemer verzoekt om zijn/haar gegevens digitaal ter beschikking 
te stellen zodat het overgedragen kan worden aan een andere partij dan wordt daar gehoor aan 
gegeven zover dat mogelijk is. Bepaalde biologische bepalingen worden pas op een later termijn 
bepaald en zijn daarom niet beschikbaar. De deelnemer zal zich bij dit verzoek wel persoonlijk moeten 
identificeren bij de lokale veldwerk coördinator/onderzoeker. Vervolgens zal die per e-mail een 
verzoek indienen bij het centrale datamanagement onder vermelding van respondentnummer datum 
van het interview en welke data er opgevraagd wordt.  Met de deelnemer zal besproken worden op 
welke manier de data aangeleverd wordt (bijvoorbeeld beveiligde usb-stick).  
 
Beperking van verwerking: Wanneer een deelnemer om wat voor redenen dan ook verzoekt om de 
verwerking van zijn of haar gegevens te beperken wordt daar voor zo ver mogelijk gehoor aan 
gegeven. Dit kan alleen indien het verzoek komt voordat de gegevens al gebruikt zijn voor analyses. 
De deelnemers zullen zich bij dit verzoek persoonlijk moeten identificeren bij de (lokale) veldwerk 
coördinator/onderzoeker. Het verzoek wordt vervolgens besproken met het dagelijks bestuur van de 
studie. Indien er gehoor kan worden gegeven aan het verzoek zal er een e-mail naar 
datamanagement worden gestuurd waarin gevraagd wordt om de gegevens van de desbetreffende 
deelnemer (tijdelijk) niet te verwerken. Dit betekent dat er niks met de data mag worden gedaan. In de 
e-mail moet respondentnummer, datum van interview en reden van beperking van verwerking worden 
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vermeld.  De (lokale) veldwerk coördinator koppelt het besluit en de ondernomen acties per e-mail of 
brief terug aan de deelnemer. 
 
Wanneer een deelnemer een van bovenstaande rechten wil uitvoeren dan wordt hier een aantekening 
van gemaakt in de Trial Master File/ Investigator Site File middels een note to file. 
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Bijlage 3: werving van patiënten die in behandeling zijn via behandelaren  
 
Na goedkeuring van de METc en het CWO van GGZ inGeest is het onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan om specifieke patiënten binnen GGZ inGeest te selecteren en te benaderen via de 
behandelaar. Volg hiervoor de volgende stappen: 
 
 
 
 
  

Er mag alleen een uitdraai gemaakt worden door daartoe aangewezen personen 
namelijk: 
Tim Zandbelt | T.Zandbelt@ggzingeest.nl 
 
Op de uitdraai komen de volgende gegevens te staan: 

 Patientnummer 

 Initialen 

 Behandelaar 

 Locatie 

 geboortedatum 

 
Met deze gegevens kunnen behandelaren benaderd worden om de betreffende 
patiënten toestemming te vragen om benaderd te worden voor wetenschappelijk 
onderzoek.  

Wanneer in kaart is gebracht welke patiënten en welke locaties in aanmerking 
komen kan er een schriftelijk verzoek worden opgesteld om een lijst uit te draaien 
van patiënten die binnen de doelgroep vallen. 
 In het verzoek moet het volgende staan 
* Inclusiecriteria 
* Locaties 
* Motivatie 
* Wie de lijst gaat uitdraaien 
 

Breng in kaart welke patiënten in aanmerking komen: welke diagnose, welke 
groepen, welke locaties? 

mailto:T.Zandbelt@ggzingeest.nl
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Bijlage 4: Vernietiging sleutelbestanden 

 
Inleiding 
Vanwege privacy redenen mogen sleutelbestanden niet eeuwig bewaard blijven. Een sleutelbestand 
wordt als volgt gedefinieerd:  
Een digitale lijst  met de koppeling tussen een code (ook wel deelnemer of studienummer genoemd) 
en de naam en contact gegevens van de onderzoeksdeelnemer. 
Je kunt hierbij denken aan de administratiedatabase van een studie. 
Nadat een studie afgerond is moeten gegevens een bepaalde tijd bewaard worden. De bewaarperiode 
gaat in na de laatste onderzoekshandelingen bij de laatste deelnemer.  De NFU heeft in de Richtlijn 
kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 2019 richtlijnen opgesteld voor bewaartermijnen voor 
verschillende soorten onderzoek: 

 30 jaar voor advanced therapeutic medicinal products ( gentherapie, celtherapie, 

weefselmanipulatie) 

 25 jaar voor geneesmiddelen onderzoek (voorheen 15 jaar) 

 15 jaar voor overig wmo-plichtig onderzoek 

Nadat de gegevensverwerking van een studie is gestopt moeten sleutelbestanden vernietigd worden. 
De termijn waarop deze sleutelbestanden vernietigd moeten worden is echter per type studie 
verschillend. In de onderstaande paragraaf wordt beschreven wat de richtlijnen zijn rondom het 
vernietigen van sleutel bestanden. 
 
Werkwijze 
Elke studie moet aangemeld worden bij het Centraal Meldpunt Gegevensverwerking (CMG) van 
Amsterdam UMC, locatie Vumc om verwerkingsactiviteiten te registreren. Onder gegevensverwerking 
wordt het volgende verstaan; een breed scala aan verwerkingen van gegevens, al dan niet op 
handmatige of geautomatiseerde wijze uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen. (bron; 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_nl) 
 
Na afloop van de studie krijgt de (hoofd)onderzoeker een bericht van het CMG om de 
(hoofd)onderzoeker er op alert te maken dat sleutelbestanden vernietigd moeten worden. Op het 
moment dat de (hoofd)onderzoeker dit bericht ontvangt moet hij/zij contact opnemen met het 
onderzoeksmanagement (research@ggzingeest.nl) om een plan te maken voor het vernietigen van de 
sleutelbestanden.   Indien de einddatum van een studie verschoven is naar een later moment en de 
gegevensbewerking nog loopt moet aan de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
(CWO@ggzingeest.nl)  doorgegeven worden wat de verwachte einddatum van de 
gegevensverwerking is. Dit mag een ruime inschatting zijn.  
Bij het maken van een plan voor de vernietiging van de sleutelbestanden moet met een aantal zaken 
rekening worden gehouden: 
 

1. Het type onderzoek waar de respondenten aan hebben meegedaan. 

2. Zijn er plannen om de respondenten te benaderen voor een vervolgonderzoek 

1 Type studie 
Er worden in deze drie type onderzoeken met daarbij behorende verschillende termijnen 
onderscheiden, namelijk: 
 
-Niet WMO onderzoek 
Niet WMO onderzoek valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). De Avg 
(artikel 5e) stelt dat persoonsgegevens zo snel mogelijk moeten worden gedeïdentificeerd. In de 
onderzoekspraktijk is het vernietigen van het sleutelbestand de eerste stap naar deïdentificatie. Zodra 
het redelijkerwijs niet meer te verwachten is dat onderzoeksdeelnemers nog iets gevraagd moet 
worden voor het doel van het onderzoek, dan moet het sleutelbestand vernietigd worden. 
Observationele studies zonder invasieve handelingen of onderzoeken met zelfinvul vragenlijsten 
kunnen onder Niet WMO vallen. 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_nl
mailto:research@ggzingeest.nl
mailto:CWO@ggzingeest.nl
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-WMO onderzoek dat onder de GCP valt 
Het sleutelbestand mag niet vernietigd worden voor de afloop van de bewaartermijn van 15 jaar 
(Sinds de nieuwe richtlijnen van het NFU 25 jaar). Denk hierbij bijvoorbeeld aan geneesmiddelen 
onderzoek. 
 
-WMO onderzoek dat niet onder de GCP valt 
Het sleutelbestand moet beschikbaar blijven gedurende de bewaartermijn van 15 jaar. Echter, zodra 
het redelijkerwijs niet meer te verwachtten is dat onderzoekdeelnemers nog iets gevraagd moet 
worden voor het doel van het onderzoek, dan moeten de elektronische versies van het 
sleutelbestand vernietigd worden en moet het sleutelbestand op papier bewaard blijven bij de 
overige verplichte papieren documenten van de studie. Hiermee worden de gevolgen van een 
mogelijk elektronisch datalek sterk verkleind. Studies waarbij therapieën met elkaar worden 
vergeleken of observationele studies met invasieve handelingen vallen bijvoorbeeld onder WMO niet 
GCP. 
 
Daarnaast is het belangrijk om mensen die wel in het bestand zijn opgenomen, maar niet zijn 
geïncludeerd in de studie, direct na de inclusieperiode te verwijderen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die 
wel gescreend zijn, maar niet geïncludeerd.  
 
2 Plannen voor een vervolgstudie 
Het sleutelbestand kan bewaard worden als er plannen zijn voor een vervolgstudie en de betreffende 
respondenten daarvan op de hoogte zijn (via Informed Consent). Het is in dit geval wel goed om 
respondenten die hebben aangegeven dat ze niet benaderd worden voor een vervolgstudie te 
deidentificeren. 
 
Afronding 
Er moet uiteindelijk door de hoofdonderzoeker aan de CWO en aan de CMG worden teruggekoppeld 
of het sleutelbestand is vernietigd dan wel bewaard wordt. 
 


