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DEEL A. IN TE VULLEN DOOR COMMISSIE 
Aanvraagnummer (indien van toepassing)  
Datum indiening  
ADVIES adviescommissie data-uitgifte hoofd-halskanker 
Beoordelaar  
Datum beoordeeld  
Is de onderzoeksvraag helder? ☐ Ja    ☐ Nee, want ……………… 
Is de vraag klinisch/maatschappelijk relevant? ☐ Ja    ☐ Nee, want ……………… 
Is de studie uitvoerbaar (methodologisch)? ☐ Ja    ☐ Nee, want ……………… 
Relevante items opgevraagd?  ☐ Ja    ☐ Nee, want ……………… 
Items overbodig opgevraagd? ☐ Nee   ☐ Ja, want ……………… 
Is betrokkenheid van specifieke (benodigde) 
expertise of centra noodzakelijk? En zo ja, is 
deze geborgd binnen de aanvraag? 

☐ Nee   ☐ Ja, want ……………… 

Is er overlap met andere projecten en hoe 
gaan we daar mee om? 

☐ Nee  ☐ Ja, want ……………… 

Optioneel: Vragen aan onderzoeker en/of 
suggesties voor verbetering 

 

Advies  ☐ positief  
☐ positief, onder voorwaarde dat suggestie(s) meegenomen worden   
☐ negatief   
  
☐ Reactie onderzoeker gevraagd  

Advies t.a.v. gegevensbron (alle van 
toepassing zijnde gegevensbronnen 
aanvinken) 

☐ NKR  
☐ DHNA  
☐ PALGA  
☐ Anders, namelijk… 

Opmerkingen/punten voor discussie tijdens 
bijeenkomst adviescommissie 
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DEEL B. IN TE VULLEN DOOR AANVRAGER 
Titel  
Aanvraag door Uw naam  
Onderzoeksteam Geef namen en functies van betrokkenen 
Aanleiding onderzoek 

 
Wat is de aanleiding van het onderzoek. Wat is er al bekend en wat 
nog niet (onderbouwing op basis van literatuur)? Op welk kennishiaat 
richt dit onderzoek zich?   

Relevantie Wat is de relevantie van dit onderzoek (klinisch, maatschappelijk)? 
Wat hoop je dat dit oplevert? Voor wie?  

Onderzoeksvraag Geef een korte omschrijving (incl. doel en motivatie) van de 
vraagstelling waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. (max 250 
woorden). Wat is de onderzoeksvraag? 

Methode analyse Op welke wijze wordt het onderzoek uitgevoerd? Welk type onderzoek 
en op welke wijze worden de resultaten geanalyseerd (welke 
statistische methoden)? 

Eindpunten studie Wat zijn de concrete eindpunten/resultaten van de studie? 
Aggregatieniveau ☐ geaggregeerd  ☐ record 
Niveau van de selectie ☐ landelijk 

☐ regio, namelijk ….. 
☐ gemeente, namelijk ….. 

☐ postcode, namelijk ….. 
☐ ziekenhuis, namelijk ….. 
☐ overig, namelijk ….. 

Diagnosejaren/ Periode  
Geslacht ☐ man  ☐ vrouw  ☐ beide 
Leeftijd(indeling)  
Gevraagde gegevens   
Betreft gegevensbron (alle van toepassing 
zijnde gegevensbronnen aanvinken) 

☐ NKR  
☐ DHNA  
☐ PALGA  
☐ Anders, namelijk… 

 


