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                  Voor vragen over TOPICS-MDS kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 024 -361 67 72. 

 

 

Toestemmingsverklaring voor de opslag van 
gegevens in de landelijke TOPICS-MDS database 
 

 
Wat is TOPICS-MDS? 

TOPICS-MDS is een vragenlijst die u tijdens dit onderzoek invult. Deze vragenlijst bestaat uit 

vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, uw kwaliteit van leven en uw 

zorggebruik. In het project “TOPICS-MDS” worden uw antwoorden op deze vragenlijst in een 

landelijke database opgeslagen. In deze database worden ook de antwoorden op de TOPICS-

MDS vragenlijst van deelnemers uit andere vergelijkbare onderzoeken opgeslagen. Op deze 

manier ontstaat een groot gegevensbestand dat kan worden gebruikt voor verder onderzoek  

ter verbetering van de ouderenzorg en van het welzijn van ouderen en mantelzorgers. Het 

project “TOPICS-MDS” wordt betaald door ZonMw (Memorabel). 

 

Ik verleen toestemming voor:  

 

 Het bewaren van mijn gegevens in de landelijke database van TOPICS-MDS. 

 Om mijn privacy te waarborgen worden mijn antwoorden op de vragen uit de 

TOPICS-MDS en mijn geboortedatum en postcode in twee verschillende 

databases opgeslagen. Alleen de datamanager van TOPICS-MDS (degene die de 

database beheert) kan het bestand met mijn geboortedatum en postcode inzien. 

 Mijn gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard in de landelijke database.  

 Ik kan mijn deelname op ieder moment beëindigen. De datamanager van TOPICS-

MDS verwijdert dan mijn geboortedatum en postcode uit het aparte databestand 

van de landelijke database. 

 Het delen van mijn gegevens.  

 Mijn antwoorden op de TOPICS-MDS vragenlijst kunnen anoniem worden 

gedeeld met (student-) onderzoekers die onderzoek doen ter verbetering van de 

ouderenzorg en van het welzijn van ouderen en mantelzorgers  

 De TOPICS-MDS Projectgroep zorgt ervoor dat deze onderzoeken aan hoge 

kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen voldoen. Bij het TOPICS-MDS project zijn ook 

ouderen betrokken die dit mee bewaken. 

 Mijn geboortedatum en postcode worden dus niet gedeeld. 

 Het koppelen van de gegevens van de TOPICS-MDS vragenlijst  met gegevens 

uit registratiesystemen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 Mijn antwoorden op de vragenlijst kunnen voor wetenschappelijk onderzoek 

worden gekoppeld met gegevens uit andere bronnen, zoals het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, huisartsregistratiesystemen of andere medische registraties. 

 Voor deze koppeling wordt gebruikt gemaakt van mijn geboortedatum, geslacht 

en postcode. Na de koppeling worden mijn geboortedatum en postcode uit het 

gekoppelde bestand verwijderd, zodat de gegevens niet herleidbaar zijn tot mijn 

persoon. 

 

 

Datum        Handtekening 
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Vragen? 

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u terecht bij Léon 

Haszing, functionaris voor gegevensbescherming van het Radboudumc.  

Contactgegevens: Email: Leon.Haszing@radboudumc.nl, Telefoon: (024) 36 92123. of per post: 

Radboudumc, tav Functionaris voor Gegevensbescherming, huispostnr 624, Postbus 9101 

6500 HB Nijmegen. 

 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat 

de onderzoekers niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een tip geven 

aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen naar aanleiding van uw tip besluiten een 

onderzoek te starten.  

Contactgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  
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