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NKR aanvraagnummer  

Titel onderzoek  

Begeleider gegevensaanvraag vanuit IKNL  

Naam aanvrager  

Naam instelling  

E-mailadres   

Aanleiding onderzoek  

(maximaal 150 woorden) 

Wat is de aanleiding van het onderzoek. Wat is er al bekend en wat 

nog niet (onderbouwing op basis van literatuur)? Op welke gap in 

knowledge richt dit onderzoek zich?   

Onderzoeksvraag  

(maximaal 100 woorden) 

Wat is de hoofdonderzoeksvraag? En wat zijn relevante 

nevenvragen? 

Relevantie NKR data  

(maximaal 50 woorden) 

Waarom is NKR data nodig? 

Is dit onderzoek onderdeel van een 

gehonoreerde subsidieaanvraag? 

Dit geeft de commissie inzicht in hoeverre zij mee kunnen denken met 

het design 

Methode analyse  

(maximaal 150 woorden) 

Op welke wijze wordt het onderzoek uitgevoerd? Welk type onderzoek 

en op welke wijze worden de resultaten geanalyseerd (welke 

statistische methoden)? Beschrijf duidelijk hoeveel patiënten u denkt 

te includeren en laat een poweranalyse zien, indien van toepassing 

Uitkomstmaten studie  

(maximaal 100 woorden) 

Wat zijn de concrete uitkomstmaten van de studie? 

Relevantie  

(maximaal 50 woorden) 

Wat is de klinische en/of maatschappelijke relevantie van dit 

onderzoek? Beschrijf duidelijk wat de beoogde resultaten zijn en hoe 

dit van invloed kan zijn op de klinische praktijk. 

Beoogde presentatie van resultaten Bijvoorbeeld in de vorm van een wetenschappelijke publicatie. 

  

Aggregatieniveau ☐ geaggregeerd  ☐ record 

Niveau van de selectie ☐ landelijk 

☐ regio, namelijk ….. 

☐ gemeente, namelijk ….. 

☐ postcode, namelijk ….. 

☐ ziekenhuis, namelijk ….. 

☐ overig, namelijk ….. 

Diagnosejaren  

Geslacht ☐ man  ☐ vrouw  ☐ beide 

Leeftijd(indeling)  

Overige selectiecriteria 

 

 

 

Gevraagde gegevens Vul Tabel 1 in: Gevraagde variabelen 

Onderzoeksteam Met wie werkt u samen aan dit onderzoek? 

  

Pitch tijdens wetenschappelijke vergadering? 

Alleen van toepassing bij aanvragen NABON-

BOOG commissie 

 

Zou u (of iemand van het onderzoeksteam) 

kort het onderzoek willen komen pitchen (5 

min) tijdens de vergadering van de 

wetenschappelijke toetsingscommissie? Dit is 

vrijblijvend en heeft geen invloed op de 

beoordeling, maar op deze manier kan de 

commissie beter meedenken. Bij ‘ja’ zullen we 

contact met u opnemen voor verdere details. 

 

☐ Ja                                           ☐ Nee 
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ADVIES WETENSCHAPPELIJKE TOETSINGSCOMMISSIE 

Naam beoordelende commissie  

Datum beoordeeld  

Is betrokkenheid van specifieke (benodigde) 

expertise of centra noodzakelijk? En zo ja, is 

deze geborgd binnen de aanvraag? 

 

Is de onderzoeksvraag klinisch en/of 

maatschappelijk relevant? 

☐ Ja  ☐ Nee, want ……………… 

Is de onderzoeksvraag helder? ☐ Ja  ☐ Nee, want ……………… 

Is de studie methodologisch uitvoerbaar? ☐ Ja  ☐ Nee, want ……………… 

Zijn alle aangevraagde data noodzakelijk om 

de onderzoeksvraag te beantwoorden? 

☐ Ja  ☐ Nee, want ……………… 

Is er overlap met andere projecten en hoe 

gaan we daar mee om? 

 

Suggesties voor verbetering  

Eindoordeel ☐ Goedgekeurd  ☐ Afgekeurd 

☐ Reactie onderzoeker gevraagd 

 

 

Tabel 1: Gevraagde variabelen 

Naam variabele 

Noem hier het gewenste item 

Reden van aanvragen 

Bijvoorbeeld voor het karakteriseren van de populatie (beschrijvende statistiek), het 

corrigeren voor confounding, het stratificeren van resultaten, het analyseren van 

time-to-event, etcetera. Enkel items die nodig zijn voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvra(a)g(en) worden uitgeleverd. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


