
 

 

VWS DOSSIER NR.  
(niet invullen)  
 
Formulier voor het aanvragen van een vergunning krachtens de Wet op het bevolkingsonderzoek.  
S.v.p. geprinte versie met datum en ondertekening sturen aan het Ministerie VWS, Directie Publieke 
Gezondheid, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.  
De bijlagen en literatuur kunnen, met het aanvraagformulier, digitaal worden verzonden aan: 
bevolkingsonderzoek@minvws.nl 
 
Deel 1. Algemene 
gegevens  
 

verzenddatum: 

1. titel  
bevolkingsonderzoek  

 

2. aanvrager  
 

naam:  
 
naam contactpersoon:  
 
postadres:  
 
postcode:  
 
plaats:  
 
telefax: 
 

3. onderzoeksleiding  
 

naam:  
 
functie:  
 
telefoon:                                                                    of  
 
instelling:  
 
postadres:  
 
postcode:  
 
plaats:  
 
telefax:  
 

4. soort  
bevolkingsonderzoek  
 

het is vergunningplichtig omdat het een bevolkingsonderzoek is  
O a. waarbij ioniserende straling wordt toegepast  
O b. naar kanker  
O c. naar ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie 
mogelijk is.  
 
Indien categorie a: als de Kernenergiewet een vergunning voorschrijft 
voor het röntgenapparaat, een afschrift bijsluiten van de vergunning.  
 
Indien categorie c: welke bijzondere omstandigheden zouden het 
onderzoek rechtvaardigen? (max. 10 regels)  



VWS 

 

{PAGE  }

 
Het bevolkingsonderzoek is tevens medisch-wetenschappelijk 
onderzoek:  
0 ja, dan ook deel 7 invullen  
0 nee  
 

5. start- en  
einddatum  
bevolkingsonderzoek  
 

start:  
 
einddatum:  
 

6. financiering Indien van toepassing: is de financiering rond? 
0 ja 
0 nee, contactpersoon:  
 

7. ondertekening  
 

aanvrager:  
 
onderzoeks- of projectleider: 
 

Deel 2. Motivering van het bevolkingsonderzoek  
(max. 300 regels)  
 
1. motivering,  
kerncijfers  
 
2. doelstelling  
bevolkingsonderzoek  
 
3. natuurlijk  
verloop  
 

 

4. behandelings-
mogelijkheden,  
prognose  
 
5. gezondheidsrisico's  
dragerschap  
 
6. handelingsopties  
dragers  
 
7. alternatieven  
voor 
bevolkingsonderzoek  
 

 

Deel 3. Screeningsstrategie  
(max. 150 regels)  
 
1. doelgroep  
 
2. screeningsmethode,  
testkarakteristieken  
 
3. afkappunten,  
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criteria  
positiviteit  
 
4. technische  
uitvoering  
 
5. screeningsinterval  
 
6. diagnostiek  
 
Deel 4. Wetenschappelijke deugdelijkheid  
(max. 125 regels)  
 
1. werkzaamheid  
 
2. andere  
belangrijke  
effecten  
 

 

Deel 5. Beschrijving bevolkingsonderzoek  
(max. 300 regels)  
 
1. opzet, locaties  
 
2. voorlichting,  
berichtgeving,  
klachten,  
rapportage  
 
3. doelstellingen,  
haalbaarheid,  
feitelijke  
resultaten  
 
4. richtlijnen,  
werkafspraken,  
kwaliteitsbewaking,  
evaluatie  
 

 

Deel 6. Verhouding tussen nut en risico's  
(max. 175 regels)  
 
1. nut  
 
2. risico's  
 
3. verhouding  
 

 

Deel 7. Projectbeschrijving medisch - wetenschappelijk onderzoek  
(max. 525 regels)  
 
1. projectleiding  
 

naam contactpersoon:  
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functie:  
 
instelling:  
 
postadres:  
 
postcode:  
 
plaats:  
 
telefoon:  
 
telefax:  
 

2. probleemstelling  
 

 

3. doelstelling  
 

 

4. vraagstelling  
 

 

5. recente  
literatuur  
 

 

6. onderzoeksontwerp  
 

 

7. omvang  
onderzoek,  
 

 

8. effectiviteit  
(be)handelingsopties  
 

 

9. uitkomsten  
analyse,  
evaluatie  
 

 

10. organisatie  
 

 

11. risico's  
 

 

12. voorlichting,  
toestemming  
 

 

13. ethische  
toetsing  
 

 

Deel 8. Literatuurlijst  
(samenvatting van max. 100 regels) 
Bijlagen graag digitaal naar bevolkingsonderzoek@minvws.nl 
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