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PROCEDURE:
Verzoeken voor gebruik van data door derden, waaronder (andere) academische onderzoekers,
zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, worden gedaan aan de TREAT NL werkgroep. De
werkgroep beoordeelt binnen een termijn van 6 weken de inhoud en vorm van de aanvraag en beslist
of en onder welke voorwaarden aan de vraag tegemoetgekomen kan worden. Afhankelijk van de
hoeveelheid en inhoud van de data die wordt gevraagd door derden wordt door de werkgroep een
financiële vergoeding gevraagd. Hiervoor zal per verzoek een apart plan worden opgesteld.

CRITERIA/VOORWAARDEN:
De volgende criteria/voorwaarden zullen in overweging worden genomen bij beoordeling van de
aanvraag:







Het is redelijkerwijs aannemelijk dat het onderzoek tot de vaststelling van nieuwe inzichten
op het gebied van medische wetenschap kan leiden;
De onderzoeksvraag is gerelateerd aan en in overeenstemming met de doelen van het
onderzoeksprotocol van het TREAT NL register;
De intentie moet zijn dat het voorgenomen onderzoek plaatsvindt op basis van
samenwerking van centra die deelnemen aan de registratie;
Het is vereist dat het onderzoek voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een juiste
methodologie van wetenschappelijk onderzoek;
Het onderzoek dient niet onaanvaardbaar te overlappen of conflicteren met eerder
ingediend onderzoek of lopend onderzoek; en
Eventuele publicaties die voortkomen uit de analyse van TREAT NL data middels aanvragen
van derden worden besproken in de werkgroep. De publicaties komen toe aan de werkgroep
en in overleg mede aan de aanvragers.
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