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Privacy statement deelname Onderzoek gevolgen corona 

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden verwerkt door: 

Het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) 

Postbus 1568  

3500 BN Utrecht 

coronacohort@nivel.nl 

Doelomschrijving 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen van corona op korte en langere 

termijn voor het verbeteren van de zorg. Het gaat hierbij om: 

 Ervaren symptomen 
 Werk  
 Zorg 
 Psycho-sociale effecten 
 Kwaliteit van leven 

Onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 

Gezondheidszorg. Het Nivel beschikt over onderzoeksgegevens, waaronder patiëntgegevens vanuit 

huisartspraktijken. Naam en adres van de patiënt zijn niet bekend (het Nivel kan de gegevens niet tot 

individuen herleiden en dus geen contact met hen opnemen). Voor dit onderzoek worden patiënten 

door het Nivel geselecteerd die (mogelijk) corona hebben gehad. Patiënten worden vervolgens 

namens de eigen huisarts uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. Meer informatie hierover 

vindt u in het document Privacy bij vragenlijstonderzoek.  

Patiëntenervaringen via online vragenlijsten 

Indien u besluit om mee te doen aan dit onderzoek en instemt met het beantwoorden van vragen 

dan vragen we uw  ervaringen uit met online vragenlijsten. Deelname is vrijwillig.  

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)  en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Dit gebeurt volgens 

het algemeen privacyreglement van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De persoonsgegevens die 

https://www.nivel.nl/sites/default/files/Patiententekst-privacy-vragenlijstonderzoek-04.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/Privacyreglement%20met%20toelichting%20pseudonimisering%20v2.1%2020140507_0.pdf
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worden gevraagd, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze 

manier kan gecontroleerd worden dat één persoon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek 

inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens 

gebruikt voor het toesturen van vragenlijsten.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een artikel of publicatie. Deze 

publicatie bevat alleen onderzoeksresultaten en zijn niet herleidbaar tot één specifiek persoon. De 

contactgegevens benodigd voor dit onderzoek worden strikt gescheiden bewaard van de 

onderzoeksgegevens uit de vragenlijsten en uit huisartsenpraktijken. Onderzoekers hebben geen 

toegang tot de contactgegevens.  

 

De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt (persoonsgegevens worden niet gedeeld 

buiten de Europese Unie): 

 E-mailadres 
 Geslacht 
 Geboortejaar 
 Medische gegevens, zoals ziekte(n) en ziektegeschiedenis 

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling 

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen 

terecht in een onderzoeksdatabase van het Nivel. Dit is een afgeschermde database waar alleen 

zorgvuldig gekozen medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes leesrechten toe krijgen. 

Koppelen van gegevens 

Voor de beoordeling van de onderzoeksgegevens worden de resultaten uit de online vragenlijsten - 

alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven - samengevoegd met de gegevens uit het 

patiëntendossier zoals bekend bij het Nivel. Dit betreft gegevens over contacten met de 

huisartspraktijk, geregistreerde diagnoses, uitslagen, voorgeschreven geneesmiddelen en 

verwijzingen naar de tweede lijn. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in 

karakteristieken van mensen die op langere termijn gevolgen van corona ervaren in vergelijking met 

mensen die geen lange termijn gevolgen van corona ervaren. Ook geeft het inzicht in de ervaren 

klachten en ontvangen zorg in de huisartspraktijk na corona. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering 

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw 

(persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk 

verzoek contact op via e-mail (coronacohort@nivel.nl). Het Nivel zal uw verzoek binnen 4 weken 

afhandelen. 
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Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens  

Uw contactgegevens (uw e-mailadres) die in dit onderzoek worden gebruikt, worden tot 1 jaar na het 

einde van dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. De 

onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 

jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor onderzoek. Hierna 

besluit het Nivel over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens. 

Beveiliging 

Het Nivel heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens 

niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via een website. Deze 

website is beveiligd met een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat. Hierdoor blijft alle informatie 

tijdens het transport afgeschermd en niet leesbaar voor anderen. Deze beveiliging is te controleren 

in de adresbalk van uw browser, waarin zichtbaar is dat de website begint met https://. De 

verzamelde gegevens worden vervolgens bewaard in een onderzoeksdatabase op de beveiligde 

servers van het Nivel. Uw contactgegevens worden strikt gescheiden bewaard van de 

onderzoeksgegevens.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. ‘Kennis voor betere zorg’ is onze 

missie. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het 

belangrijk dat mensen in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Ons onderzoek draait uiteindelijk om de vraag hoe we 

de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar, dat is statutair vastgelegd. 


