
  Aanvraag gegevens 
 

 

Versie 26-02-2019 
    

Aanvraagformulier voor gebruik van gegevens uit Peridos 
 

Aanvragende organisatie 
Naam organisatie  
Adres organisatie  
Eindverantwoordelijke(n) 
onderzoek: naam en 
functie 

 

Contactpersoon   
• naam  
• functie  
• e-mailadres  
• telefoonnummer  
  

Onderzoek 
Titel onderzoek  
Doel onderzoek  
Onderzoeksvragen  
Wetenschappelijke 
verantwoording 
onderzoek (max. 3 A4 als 
bijlage toevoegen) 

 

  
Gevraagde gegevens uit Peridos 
Welke gegevens zijn nodig 
voor het onderzoek? 
Benoem de 
velden/variabelen in 
Peridos.  

 

Welke van deze 
velden/variabelen zijn 
persoonsgegevens? 

 

Over welke periode zijn 
de gegevens gewenst? 

 

Van welke regio(’s) zijn de 
gegevens gewenst?  

 

Zal er een koppeling 
gemaakt worden met 
gegevens uit andere 
bronnen? 
Zo ja, licht toe op welke 
wijze deze gegevens aan 
elkaar gekoppeld worden. 
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Indien de gegevens niet 
geanonimiseerd zijn, licht 
toe waarom dat nodig is. 
Indien zwangeren 
opnieuw benaderd 
moeten worden, 
onderbouw dit en voeg 
formulier informed 
consent, 
informatiemateriaal en 
dergelijke toe. 

 

Welke maatregelen 
worden genomen voor de 
bescherming van 
verstrekte gegevens? 

 

Tot welke datum worden 
de gegevens bewaard? 

 

Op welke wijze zal over 
het onderzoek worden 
gepubliceerd? 

 

Welke instanties het 
voorgenomen onderzoek 
eerder hebben 
beoordeeld?  
Indien van toepassing: 
Wat was het besluit van 
deze instantie(s)? 

 

 
Voorwaarden levering gegevens: 

• Indien mogelijk worden de gegevens geanalyseerd  en gerapporteerd door het landelijk beheer 
Peridos. U ontvangt dan geen bestand met ruwe data. 

• Indien gegevenslevering nodig is, dan is dat bij voorkeur geanonimiseerd. Indien dat niet mogelijk 
is, dan pseudo-geanonimiseerd. Indien ook dat niet mogelijk is, dan leveren we onder stricte 
voorwaarden identificerende gegevens.  Dit kan alleen na expliciete toestemming van de 
persoon waarover de gegevens gaan. 

• Wij houden ons het recht voor om gegevens of rapportages niet te leveren indien we twijfelen 
aan de betrouwbaarheid daarvan.  

• Voor de ontsluiting en de levering van gegevens uit Peridos dan wel de voor de gevraagde 
rapportage worden reële kosten bij u in rekening gebracht. Wij sturen u hiervoor een 
prijsopgave. 

• U stuurt alle publicaties die gemaakt zijn (mede) op basis van de gegevens uit Peridos naar de 
secretaris van het Platform Regionale Centra (kwaliteit@clbps.nl). 

• U houdt zich aan de “Voorwaarden beschikbaar stellen van de gegevens” (met daarin onder 
meer afspraken over bewaren, vernietigen en publiceren). Voorafgaand aan het leveren van de 
gegevens uit Peridos stuurt u het ondertekende document “Voorwaarden beschikbaar stellen 
van de gegevens” naar de secretaris van het Platform RC, CLBPS, Mercatorlaan 1200, 3528 BL 
Utrecht. 

 
Wilt u dit aanvraagformulier per e-mail indienen bij zowel de secretaris van het Platform Regionale 
Centra (kwaliteit@clbps.nl) als bij de programmamanager bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek 
van het RIVM (cvb@rivm.nl). 
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