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Onderzoeks-
project 

TRAFIC survey study: onderzoek naar tevredenheid omtrent 
interhospitale transporten van niet-beademde kinderen naar een 
kinder intensive care (PICU).  

Doel van het 
onderzoek 

Dit onderzoek wordt geleid door M. Burger, onderzoeker, en A. 
Nusmeier, kinderarts-kinderintensivist, afdeling Intensive Care, 
Radboudumc Nijmegen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Stichting Kinder Intensive Care (SKIC). Het doel 
van dit onderzoek is een inventarisatie en knelpunten-analyse van de 
huidige praktijk van transporten van niet-beademde pediatrische 
patiënten vanuit niet-academische ziekenhuizen naar een PICU. Het 
bredere doel van dit onderzoek is het optimaliseren van de afspraken 
omtrent transporten van niet-beademde kinderen naar de PICU. 

Doelgroep Deze vragenlijst is bedoeld om ingevuld te worden door zowel de 
zorgverlener vanuit het verwijzende als ook het ontvangende 
ziekenhuis betrokken bij (onderdelen van) het transport van een niet-
beademde pediatrische patiënt vanuit een niet-academisch ziekenhuis 
naar een PICU. 

Vragenlijst Er wordt u 1 maal een vragenlijst gestuurd. De vragen gaan over 
verschillende fasen van het transport (consultatie/overleg/triage, 
vervoer, overdracht/opname in het ontvangende ziekenhuis). Het 
invullen van de vragenlijst kost geschat ongeveer 15 minuten van uw 
tijd en kan op een moment van uw keuze worden ingevuld. 

Potentiële risico's 
en ongemakken 

Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico's verbonden aan 
uw deelname aan deze studie. Aangezien meedoen aan dit onderzoek 
geen risico’s met zich meebrengt, is er geen aanvullende verzekering 
afgesloten en bent u als deelnemer niet extra verzekerd voor dit 
onderzoek. 

Potentiële 
voordelen 

U heeft zelf geen direct voordeel van het meedoen aan dit onderzoek. 
Maar met uw deelname helpt u de onderzoekers om meer inzicht te 
krijgen in de knelpunten omtrent het transport van niet-beademde 
pediatrische patiënten, met op de lange termijn het doel deze 
knelpunten te verhelpen. 

Vergoeding  U ontvangt voor uw deelname aan dit onderzoek geen vergoeding.  

Vertrouwelijkheid 
van gegevens 

Indien u meedoet aan dit onderzoek, geeft u toestemming om uw 
gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren. 



Voor dit onderzoek koppelen wij de door u ingevulde vragenlijst aan 
het uitgevoerde transport. In deze vragenlijst verzamelen wij de 
volgende gegevens van u: naam, functie, werkzaam ziekenhuis, e-
mailadres, uw visie omtrent het uitgevoerde transport. 

We verzamelen, gebruiken en bewaren deze gegevens om de vragen 
van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Specifiek uw naam en e-
mailadres worden gevraagd om, bij onduidelijkheid, u nog eventuele 
aanvullende vragen over het transport na indienen van de vragenlijst 
te kunnen stellen. 

Om uw privacy maximaal te beschermen wordt u naam met e-
mailadres gecodeerd en dus geanonimiseerd. Op uw ingevulde 
vragenlijst zetten wij alleen deze code. De sleutel van de code wordt 
bewaard op een beveiligde plek in het Radboudumc. Bij het verwerken 
van uw gegevens (incl. rapporten en publicaties over het onderzoek) 
wordt deze code gebruikt. Op deze manier wordt u naam op geen 
enkele wijze gekoppeld aan de gegeven antwoorden in de vragenlijst.  

Alle ingevulde vragenlijsten worden opgeslagen in een beveiligde 
CastorEDC database, die alleen toegankelijk is voor de onderzoekers 
betrokken bij de TRAFIC studie.  

De onderzoeksgegevens worden indien nodig (bijvoorbeeld voor een 
controle op wetenschappelijke integriteit/veiligheid, of op verzoek van 
toezichthoudende autoriteiten) en alleen in anonieme vorm ter 
beschikking gesteld aan personen buiten de onderzoeksgroep. 

Uw gegevens worden 5 jaar (of zo lang als dat de TRAFIC studie loopt) 
bewaard. 

Vrijwilligheid Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u 
meedoet aan het onderzoek.  

Toestemmings-
verklaring 

Met uw toestemming geeft u aan dat u goed bent geïnformeerd over 
het onderzoek, de manier waarop de onderzoeksgegevens worden 
verzameld, gebruikt en behandeld en welke eventuele risico’s u zou 
kunnen lopen door te participeren in dit onderzoek. 

U geeft aan dat u vrijwillig akkoord gaat met uw deelname aan dit 
onderzoek. 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder 
moment intrekken. Let op: trekt u uw toestemming in, en hebben de 
onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan 
mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. 



 
 

Contact Neem in geval van vragen, klachten of verzoek tot intrekking 
toestemming contact op met de onderzoeker (M. Burger, 
mirl.burger@radboudumc.nl).  


