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Protocol aanlevering I-TOPICS SF data 
 
Dit protocol beschrijft de stappen die u als onderzoeker doorloopt bij het aanleveren van de TOPICS data die u 
binnen uw ziekenhuis heeft verzameld, wanneer u deze niet laat doorleveren via MediQuest. 
 
Stap 1: De documenten die u nodig heeft: 

• SPSS template 

• Codeboek I-TOPICS SF 

• Checks I-TOPICS SF data  
Deze documenten vindt u op de website van TOPICS MDS. 

 
 
Stap 2: Invoer en checks van uw TOPICS data 
Voordat u de TOPICS data kunt aanleveren, vragen we van u het volgende: 
 
a. Anonieme data 
Om te zorgen dat de data volledig anoniem doorgeleverd wordt aan TOPICS MDS, maak een uniek volgnummer 
aan, dat niet wordt gekoppeld aan patiëntgegevens. Op deze manier is de data op geen enkele manier terug te 
leiden naar de patiënten. 
 
b. invoer TOPICS data: in SPSS 
Niet alle data die verzameld zijn worden doorgeleverd aan TOPICS MDS. Kijk in het codeboek welke variabelen 
niet doorgeleverd moeten worden. 

• Bij voorkeur maakt u gebruik van de I-TOPICS SF SPSS template(s). In deze templates komen de 
variabelenamen en value labels al overeen met het codeboek I-TOPICS SF. Heeft u uw data al in een 
eigen SPSS-bestand ingevoerd? Check dan of de variabelenamen en codering van de values 
overeenkomen met het codeboek TOPICS (zie ook 2c).   

• Meerdere meetmomenten staan per respondent op één regel (‘brede’ dataset). 
 
c. checks van uw TOPICS data  
Om de kwaliteit van de TOPICS-MDS dataset te waarborgen, vragen we u om een aantal checks uit te voeren 
op uw TOPICS data. Dit doet u aan de hand van het document ‘Checks I-TOPICS SF data’ (onderdeel A).  
 
 
 
Stap 3: Aanlevering van uw TOPICS data: via Secure Mail 
Om ervoor te zorgen dat uw data op een veilige manier bij de datamanager van TOPICS-MDS komen, maken we 
gebruik van Secure Mail. Met Secure Mail kunnen bestanden tot 50 MB veilig verzonden worden. Dit werkt als 
volgt: 
1. De datamanager TOPICS stuurt u een e-mail via Secure Mail 
2. U opent de e-mail met de code die u in een aparte mail toegestuurd krijgt 
3. U beantwoordt deze e-mail, waarbij u de TOPICS data gezipt (winzip of 7-zip) als bijlage in de e-mail 
meestuurt. 
 
 
Stap 4: Checks van en terugkoppeling op uw TOPICS data door datamanager TOPICS-MDS 

• De datamanager checkt uw TOPICS data aan de hand van het document ‘Checks I-TOPICS SF data’ 
(onderdeel A en B). 

• Eventuele onduidelijkheden, inconsistenties of belangrijke missings koppelt de datamanager aan u 
terug. 

• Het kan zijn dat de datamanager u verzoekt uw databestand aan te passen en een nieuw, gecorrigeerd 
bestand te sturen via Secure Mail (zie stap 4). 

• Na ontvangst van het gecorrigeerde bestand voert de datamanager een definitieve check uit. 



  Versie april 2022 
   

2 van 2 

 

• Uw definitieve, geanonimiseerde TOPICS data worden opgeslagen in de Digital Research Environment 
(DRE) van het Radboudumc en samengevoegd met TOPICS data. 

 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de aanlevering van uw TOPICS data? Neem dan contact op met de datamanager van 
TOPICS-MDS, Nienke Sonneveld:  
 
E-mail:   Nienke.sonneveld@radboudumc.nl / topics-mds@radboudumc.nl 


