
Onderzoek naar lachgas gebruik  
Start onderzoek 13-01-2021 
 
Dit onderzoek wordt gedaan door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, 
onderdeel van het UMC Utrecht. Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact 
opnemen met Dr. Laura Hondebrink: L.Hondebrink@umcutrecht.nl of 088 – 755 8561. 
 
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat 
om uw emailadres en gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren 
van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 
beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. In rapporten en publicaties over het 
onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Bij het verwerken van uw gegevens houden 
wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat dit precies voor u betekent 
kunt u hieronder lezen. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming 
voorafgaand aan uw deelname aan dit onderzoek. 
 
Vertrouwelijkheid van uw gegevens 
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Gegevens die u direct kunnen 
identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot 
u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in het UMC Utrecht. Ook in 
rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.   
 
Toegang tot uw gegevens  
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook 
tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed 
en betrouwbaar is uitgevoerd. Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn: een controleur die 
voor de onderzoeker van het onderzoek werkt en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij 
houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  
 
Bewaartermijn gegevens 
Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard in het UMC Utrecht. 
 
Intrekken toestemming 
U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. De 
onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden 
nog wel gebruikt in het onderzoek.  
 
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen over uw rechten kunt u 
contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Voor dit onderzoek is dat: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, UMC Utrecht, Dr. 
Laura Hondebrink: L.hondebrink@umcutrecht.nl of 088 – 755 8561. 
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Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst 
contact op te nemen met Dr. Laura Hondebrink. U kunt ook contact opnemen met de 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMC Utrecht, privacy@umcutrecht.nl of 
de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Klachten over dit onderzoek 
Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Wilt u 
dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenbemiddelaars. Deze zijn bereikbaar via 
tel. 088-75 562 08. Of digitaal via: 
http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ervaringen-van-patienten/Een-klacht-indienen. 
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