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1.

Documenteigenschappen

1.1

Historie

Versie

Datum

0.1

Wijziging / review

Auteur(s)

Initieel

F. J. de Groot

0.95

2-11-2015

Nieuwe versie na reviews van Gonneke van Rossum
(toenmalig veldwerkcoördinator), Malu Parson (toenmalig
datamanager YOUth a.i.) en Charlotte Onland-Moret

F. J. de Groot

0.99

28-01-2018

Nieuwe versie: actualisatie van vorige versie, uitbreiding na
inrichting/inventarisatie van alle
systemen/processen/datastromen,
aanpassingen/uitbreidingen n.a.v. nieuwe privacy
wetgeving.

W. van Zutphen

0.99b

1-2-2018

Paragraaf “Rechten op data verbeterd”

W. van Zutphen

0.99c

23-02-2018

Reviews van Charlotte Onland-Moret en Ron Scholten
verwerkt

W. van Zutphen

0.99e

17-05-2018

Uitwerkingen n.a.v. input Charlotte Onland-Moret, Ron
Scholten, Jacobine Buizer-Voskamp en Ria Aalders

W. van Zutphen

0.99f

28-08-2018

Uitwerkingen n.a.v. review Muriël Wateler, met name
paragraaf 6.2 ‘Rechten op data’.

R.H.H. Scholten

1.0

15-10-2018

Versie 0.99f is goedgekeurd door YOUth Dagelijks Bestuur
(YOUth DB) op 18-9-2018. Minieme aanpassingen n.a.v.
review Juliëtte van der Wal en Caroline Junge.

R.H.H. Scholten

1.2

Goedkeuring

Dit document is goedgekeurd door het YOUth DB.
1.3

Distributie

Het document is primair bedoeld voor gebruik binnen YOUth. Het management/bestuur van YOUth kan
het indien nodig of gewenst extern verspreiden.
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2.

Inleiding

2.1

Doel van dit document

In dit plan zijn de context, achtergrond en verzamelde data van het YOUth onderzoek beschreven,
alsmede de infrastructuur, organisatie, processen, rollen en verantwoordelijkheden rondom het
datamanagement van YOUth.

2.2

Relevante richtlijnen en kaders

Mensgebonden onderzoek heeft te maken met een groot aantal wetten en kaders. Hieronder staan de
relevante contracten, wetten, richtlijnen en beleidskaders benoemd. Deze stukken zijn enerzijds
richtinggevend geweest voor de inrichting van het datamanagement voor YOUth en anderzijds aanvullend
op het opgestelde richtlijnen en procedures.
#

Bron

Toelichting

Contractuele afspraken
1. Consortium agreement

Met als bijlage de OCW grant letter.

2. Additional agreement on
data

Additionele overeenkomst tussen UU en UMCU met betrekking
tot WP1 om het delen van data tussen deze partijen te regelen.

3. OCW grant letter

Met als bijlage de NWO criteria.

4. NWO criteria

Gebruikte versie is van 2014

Wet- en regelgeving
5. Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie (EU).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgnieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

6. Wet Medischwetenschappelijk
Onderzoek met mensen
(WMO)

Wetgeving van de centrale overheid t.a.v. medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. YOUth valt hieronder.

Onderzoek dat hieronder valt, moet vooraf ter goedkeuring
worden voorgelegd aan een erkende medisch-ethische
toetsingscommissie (METC) of de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Voor YOUth is dit METC
UMC Utrecht.
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De toetsende commissie toetst onderzoeksprotocollen
overeenkomstig de regels van de WMO. Zonder positief oordeel
van deze onafhankelijke commissie van deskundigen is het
uitvoeren van WMO-plichtig onderzoek verboden.
7. Wet Meldplicht
Datalekken

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging
/meldplicht-datalekken

8. Gedragscode
Gezondheidsonderzoek

http://www.giantt.nl/gedragscode%20gezondheidsonderzoek.pdf

9. Nederlandse
Gedragscode
Wetenschapsbeoefening

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code
_wetenschapsbeoefening_2004_(2014).pdf

10.Gedragscode goed
gebruik
(lichaamsmateriaal)

https://www.federa.org/sites/default/files/images/codegoedgebrui
k_versiea4_juli_2015_beeldmerk_federa_en_coreon_corr_pag_
4_jvds.pdf

Beleidskaders Universiteit Utrecht en UMC Utrecht
11.Collectieve
Arbeidsovereenkomst
Nederlandse
Universiteiten

http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO%2020112014.pdf

12.Informatiebeveiliging
Beleid en Basisregels
Universiteit Utrecht

http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/ICT/Beveiligingsbelei
dUniversiteitUtrecht1.0op15-112005vastgestelddoorCvBvoorpublicatie.pdf

13.Beleidskader
onderzoeksdata UU
versie 1.1

https://www.uu.nl/nieuws/nieuw-beleidskader-onderzoeksdata

14.Data Management van
Mensgebonden
Onderzoek UMCU

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Ziekenhuis/Sitep
ages/UMC%20Utrecht.aspx

15.Kaderreglement
Biobanken UMC Utrecht

https://www.umcutrecht.nl/getmedia/5af31360-df47-4bbd-8d702c1bae46890b/Kaderreglement_Biobanken_UMCUtrecht.pdf.as
px

16.Code Zorgvuldige en
Integere Wetenschap UU

http://pers.uu.nl/download//codezorgvuldigeenintegerewetensch
apuu.pdf

https://richtlijn.mijnumc.nl/JCI/Documentatie/Paginas/Datamanagement-van-mensgebonden-onderzoek.aspx
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Overige documentatie
17.De juridische status van
ruwe data; een wegwijzer
voor de
onderzoekspraktijk

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/20
09/SURFdirect_De+juridische+status+van+ruwe+data_wegwijze
r.pdf

18.Standard Evaluation
Protocol 2015 - 2021

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluationprotocol-2015-2021

19.Managing and sharing
data, UK Data Service

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/handbook

20.Licensing open data: a
practical guide

http://discovery.ac.uk/files/pdf/Licensing_Open_Data_A_Practic
al_Guide.pdf

21.LERU roadmap voor
research data

https://www.leru.org/publications/leru-roadmap-for-research-data

22.Data Management Plan
Dans

http://www.dans.knaw.nl/content/data-management-plan

23.Intranet UU Library

http://libguides.library.uu.nl/onderzoeksdata

2.3

Referentiedocumenten

Hieronder staan documenten waarnaar in dit plan verwezen kan worden en die in samenhang met dit plan
zijn opgesteld ten behoeve van het datamanagement van YOUth.
Document

Toelichting

Bestandsnaam

Versie

Richtlijnen
Databeheer en
Gebruik YOUth

T.b.v. handvatten en
communicatie aangaande
omgang met data

CID YOUth - Richtlijnen
databeheer en gebruik.docx

Geen

Gedragscode
medewerkers KKC

Beknopte versie voor
kennisname en
ondertekening door YOUth
medewerkers

CID YOUth - Gedragscode.pdf

Geen

CID YOUth - Rechten en
plichten onderzoeksdata.docx

v0.5, jan2015

Rechten en plichten Opsomming/samenvatting
onderzoeksdata
van relevante punten uit de
in dit plan genoemde
richtlijnen en kaders

YOUth onderzoek

Document

Toelichting

Bestandsnaam

Versie

Biologisch materiaal Procedure en regels t.a.v.
protocol en
verzamelen en verwerken
draaiboek
bio-materiaal. Bevat het
protocol en wordt gebruikt
als draaiboek.

Bio-materiaal meetdag
draaiboek_V5_20171103.pdf

V5, nov2017

Publication
guidelines YOUth

Richtlijnen t.a.v. toegang tot
de data en publicaties op de
data

03072017_Publication
guidelines YOUth_v2.0.docx

v2.0, jul2017

YOUth model
Research Proposal

Vast model voor het
formulier dat door
onderzoekers ingevuld en
ingediend wordt als zij zich
met hun onderzoek
aanmelden bij YOUth

CID Youth - Research Proposal
v0.1.docx

In
ontwikkeli
ng, wordt
opgesteld
door
Charlotte
OnlandMoret

YOUth model Data
Request Form

Vast model voor het
formulier dat door
onderzoekers ingevuld en
ingediend wordt indien zij
onderzoeksdata wensen te
ontvangen

CID Youth - Data Request
Form.docx

v2, feb2017

YOUth model Data Vast model voor
CID Youth - DTA template.docx
Transfer Agreement overeenkomsten tussen
consortium en onderzoekers
aan wie onderzoeksdata
worden uitgegeven.

In
ontwikkeli
ng, wordt
opgesteld
door
Juridische
Zaken UU

YOUth
toestemmingsformul
ier RZ zwangere
vrouw

Informed Consent getekend
door zwangere vrouw bij
wave “Rondom Zwanger”
(20 wkn en 30 wkn)

YOU_B&K_RZ_FORMULIER
ZWANGERE VROUW_V4.pdf

v4

YOUth
Informed Consent getekend
toestemmingsformul door partner bij wave
ier RZ partner
“Rondom zwanger” (20 wkn
en 30 wkn)

YOU_B&K_RZ_FORMULIER
PARTNER_V4.pdf

v4
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Document

Toelichting

Bestandsnaam

Versie

YOUth
Informed Consent getekend
toestemmingsformul door ouder bij wave
ier R0 ouder
“Rondom geboorte”

YOU_B&K_R0_FORMULIER_O v2
UDER_V2_DIGI.pdf

YOUth
Informed Consent van het
toestemmingsformul kind getekend door
ier R0 kind
ouder/voogd bij wave
“Rondom geboorte”

YOU_B&K_R0_FORMULIER_K v2
IND_V2_DIGI.pdf

YOUth
Informed Consent getekend
toestemmingsformul door ouder bij wave
ier R3 ouder
“Rondom 3”

YOU_B&K_R3_FORMULIER_O v1
UDER_V1

YOUth
Informed Consent van het
toestemmingsformul kind getekend door
ier R3 kind
ouder/voogd bij wave
“Rondom 3”

YOU_B&K_R3_FORMULIER_K v1
IND_V1

YOUth
Informed Consent getekend
toestemmingsformul door ouder bij wave
ier R9 ouder
“Rondom 9 jaar”

YOU_K&T_R9_TOESTEMMIN
GSFORMULIER
OUDER_V2.pdf

v2

YOUth
Informed Consent van het
toestemmingsformul kind getekend door
ier R9 kind
ouder/voogd bij wave
“Rondom 9 jaar”

YOU_K&T_R9_TOESTEMMIN
GSFORMULIER KIND_V2.pdf

v2

YOUth
Formulier voor deelnemers
terugtrekkingsformu om deelname in te trekken,
lier
eventueel gedeeltelijk of
tijdelijk.

YOU_ALG_TERUGTREKKING
SFORMULIER_V3.pdf

v3

Opdracht
vernietiging
lichaamsmateriaal intrekking IC

Formulier (model) voor het
geven van een opdracht tot
vernietiging
lichaamsmateriaal
deelnemer na intrekking IC

P-CBB16-F1 - Formulier voor
opdracht geven tot vernietiging
van materiaal na intrekken
inf.docx

Geen

Opdracht
vernietiging
lichaamsmateriaal onterechte inclusie

Formulier (model) voor het
geven van een opdracht tot
vernietiging
lichaamsmateriaal
deelnemer na onterechte
inclusie

P-CBB16-F2 - Formulier voor
opdracht geven tot vernietiging
van materiaal na onterechte
in.docx

Geen
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2.4

Afkortingen en begrippen

Afkortingen
Afkorting

Term

CID

Consortium Individual Development

DoY

Dynamics of YOUth

WP1

Work Package 1

CSV

Comma Separated Values (aanduiding
bestandsformaat)

HPC

High Performance Computing

KKC

Kinder Kennis Centrum

DM

Data Management of Data Manager

YOUth DB

Dagelijks Bestuur van YOUth

Begrippen
Begrip

Uitleg

Experiment

Een meting, test of vragenlijst, uitgevoerd door
onderzoeker/meetassistent en deelnemer

Meetdag

Een dag(deel) waarop een deelnemer bij het KKC
langskomt voor een specifiek meetmoment (wave). Na het
doornemen en tekenen van het IC voor betreffende wave
worden alle experimenten gedaan.

Persoonsgegevens

Gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon

Identificeerbaar

Een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit nog niet
is vastgesteld, maar dit redelijkerwijs, zonder onevenredige
inspanning, wel kan gebeuren. Dit gebeurt meestal op de
volgende wijze:
 gegevens worden gekoppeld aan direct identificerende
gegevens; of
 gegevens zijn door hun onderlinge combinatie dusdanig
uniek dat ze maar op één persoon betrekking kunnen
hebben.
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Direct identificerende
(persoons)gegevens

Gegevens die een unieke, persoonlijke relatie tot die
persoon hebben (zgn. ‘identificatoren’). Bijvoorbeeld naam,
adres, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens zijn
in combinatie met elkaar of soms al op zichzelf dusdanig
uniek voor een bepaalde persoon, dat een persoon op
basis ervan met zekerheid of grote waarschijnlijkheid
geïdentificeerd kan worden. Deze gegevens worden in het
maatschappelijk verkeer normaliter ook gebruikt om
personen van elkaar te onderscheiden.

Indirect identificerende
(persoons)gegevens

Personen kunnen ook geïdentificeerd worden op basis van
andere, minder directe identificatoren. Bijvoorbeeld
uiterlijke kenmerken (lengte, postuur en haarkleur), sociale
en economische kenmerken (beroep, inkomen of opleiding)
en online identificatoren (IP-adressen). Hoewel deze
gegevens op zichzelf ons meestal nog niet in staat stellen
om een persoon te identificeren, kunnen zij door hun
onderlinge samenhang of door koppeling aan andere
gegevens alsnog leiden tot identificatie (schooldirecteur +
postcodegebied).

Anonimiseren

Persoonsgegevens dusdanig bewerken dat deze
(onomkeerbaar) niet langer herleidbaar zijn naar een
natuurlijke persoon. Ook niet door bijvoorbeeld koppeling of
deductie.
Privacy wetgeving is niet van toepassing op anonieme
gegevens. Wel op het proces van anonimiseren.

Pseudonimiseren

Identificerende persoonsgegevens versleutelen, oftewel
wijzigen in pseudoniemen. Vaak met algoritme, bij YOUth
met koppeltabel gegenereerd in het cohortadministratiesysteem.
Kenmerkend hierbij is dat een persoonsgegeven van 1
persoon altijd hetzelfde pseudoniem krijgt. Bij YOUth
worden alle onderzoeksdata van 1 persoon dus aan
dezelfde pseudocode gekoppeld.
Gepseudonimiseerde persoonsgegevens zijn volgens de
privacy wetgeving nog steeds persoonsgegevens.

2.5

Organisatorische context

In 2013 is het project ‘Consortium on Individual Development (CID): Why some children thrive, and others
don’t’ gestart. CID wordt gefinancierd via NWO met subsidiegeld van het ministerie van OCW dat is
verstrekt in het kader van Zwaartekracht. CID heeft de verantwoordelijkheid voor het YOUth
onderzoeksproject. In het consortium werken verschillende universiteiten samen. Het consortium heeft
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tot doel te onderzoeken hoe kindspecifieke- en omgevingsfactoren samen de sociale competentie en
gedragscontrole van kinderen beïnvloeden en welke rol de hersenontwikkeling daarbij speelt.
Het zwaartekrachtproject bestaat uit meerdere werkpakketten, waarbij het eerste werkpakket (WP1)
verantwoordelijk is voor het opzetten van het YOUth cohort. Prof. Dr. Hilleke Hulshoff Pol is de leider van
het eerste werkpakket. Prof. Dr. Chantal Kemner is de cohort representative. Zij werkt zowel voor de
Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht als voor de afdeling Psychiatrie van het
UMCU.
Naast financiering vanuit CID, wordt YOUth medegefinancierd uit bijdragen van de faculteit sociale
wetenschappen (FSW), het UMC Utrecht en door het strategische thema Dynamics of Youth van de
Universiteit Utrecht (UU).
Voor YOUth zijn de UU en het UMCU de onderzoekslocaties en daarmee de betrokken partijen als het gaat
om dataverzameling. De dataverzameling van YOUth is in 2015 gestart.

2.6

Achtergrond van het onderzoek

Het onderzoek includeert ongeveer 3.000 zwangere vrouwen en 3.000 kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud en
volgt deze kinderen (baby’s en adolescenten) gedurende 8 jaar. Tijdens de studie wordt een groot aantal
verschillende metingen gedaan. De metingen vinden plaats bij het KinderKennisCentrum locatie
Genèvelaan of locatie UMC Utrecht.
De gebruikers van de verzamelde data zijn verspreid over primair de onderzoekers binnen CID, secundair
de onderzoekers van het strategisch thema ‘dynamics of youth’ (DoY), en vervolgens over de hele wereld
(zie Bijlage 1).
Voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van de onderzoeksdata is een robuuste
datamanagement infrastructuur nodig, inclusief afspraken, procedures en ondersteuning.
Het voorliggende datamanagementplan zal daarin voorzien. Gedurende het onderzoeksproject zal de
datamanagement infrastructuur meegroeien met dan geldende eisen en wensen.

2.7

Verantwoordelijkheden

Binnen het YOUth cohort zijn de verantwoordelijkheden voor datamanagement als volgt belegd:
Functionaris / Rol

Verantwoordelijkheid

Cohort
Representative

Integraal eindverantwoordelijk voor datamanagement en lid van
dagelijks bestuur YOUth

WP1+ leader

Voorzitter van de WP1+ adviesgroep en lid van het dagelijks bestuur
van YOUth

Dagelijks Bestuur
(DB / Executive
Board)

Verantwoordelijk voor het dagelijkse management van YOUth en
besluitvorming op cohort niveau
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Epidemioloog

Procesverantwoordelijke voor inhoud en datamanagement en lid van
dagelijks bestuur YOUth

Uitvoerend directeur Verantwoordelijk voor logistiek, communicatie en naleving van
YOUth
procedures en richtlijnen en lid van dagelijks bestuur YOUth
Teamleider

Verantwoordelijk voor de onderzoekslocatie, aansturen van de
onderzoeksassistenten.

Data Management
Committee

Beoordelen van data aanvragen.

Datamanagers

Zorgen voor de correcte verzameling van data vanuit de
bronsystemen en beheren die verzameling.
Beoordelen data verzoeken en geven data uit.
Zorgen voor een volledige en correcte administratie rondom
verzameling, opslag en uitgifte van data.
Mogen gepseudonimiseerde gegevens koppelen aan
persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is.
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3.

Data verzameling

De volgende algemene eisen zijn geformuleerd ten aanzien van de opslag en distributie:






Transparantie
o Data moet FAIR zijn (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable).
Delen
o Data moet gedeeld kunnen worden tussen UMCU, UU én partijen daarbuiten om
samenwerking tussen groepen te verbeteren.
Beveiliging
o Data moet veilig zijn, niet alleen tegen diefstal, maar ook verlies en beschadiging.
Integriteit
o Data mag niet gewijzigd worden. Het wordt opgeslagen op transparante, herleidbare
wijze.
Duurzaam
o Niet alleen tijdens het onderzoek, maar vooral ook daarna.

Hieronder wordt uiteengezet welke data op welke wijze wordt verzameld en hoe hierbij invulling wordt
gegeven aan bovenstaande eisen.
3.1

Meetmomenten

YOUth betreft een longitudinaal onderzoek. Het onderzoek verzamelt tussen zwangerschap en het 16 e
levensjaar van kinderen data op vastgestelde meetmomenten. Deze meetmomenten worden ‘waves’
genoemd. Dit zijn momenten waarop bij een (ongeboren) kind metingen worden afgenomen. In totaal zijn
dit 18.000 meetmomenten voor de baby’s en 9.000 meetmomenten voor de adolescenten.
Deelnemers kunnen instromen op twee momenten: als zwangere vrouw of als kind van rond 9 jaar oud.
Dit zorgt ervoor dat er twee trajecten parallel lopen: “Baby & kind” en “Kind & tiener”.
De meetmomenten voor YOUth baby & kind zijn:
 Rondom zwanger: Er zijn twee onderzoek momenten tijdens de zwangerschap; bij 20 weken en bij
30 weken.
 Rondom 0: Wederom twee meetmomenten. Wanneer de baby ongeveer 5 en ongeveer 10
maanden oud is komen ouders en kind een hele dag naar het KinderKennisCentrum.
 Rondom 3: het kind is 2, 3 of 4 jaar
 Rondom 6: het kind is 5, 6 of 7 jaar
De meetmomenten voor YOUth kind & tiener zijn:
 Rondom 9: het kind is 8, 9 of 10 jaar
 Rondom 12: het kind is 11, 12 of 13 jaar
 Rondom 15: het kind is 14, 15 of 16 jaar
3.2

Experimenten

3.2.1

Experimenttypen

De YOUth experimenten waarmee data worden verzameld zijn onderverdeeld in de volgende typen.
Hieronder volgt een toelichting op de experimenttypen. Bij ‘Systeem’ wordt aangegeven waarmee/waarin
de data worden verzameld.
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Biological material
Beschrijving:

Biologische samples van bloed, navelstrengbloed, speeksel, wangslijmvlies en haar.

Toelichting:

Biodata-samples (bloed, wangslijmvlies, speeksel) worden opgeslagen in de Centrale
Biobank van het UMC Utrecht, inclusief metadata over de meting. De samples worden
afgenomen in beide locaties van het KKC en naar het UMCU-biobank gebracht. Daar worden
ze opgeslagen, zodat hier in de toekomst biomarkers in bepaald kunnen worden.
De haarsamples worden opgeslagen in beide locaties van het KKC in een gesloten,
brandveilige kast.
Bij de zwangere vrouwen wordt serum, EDTAplasma, EDTA cell pellet, wangslijmvlies en
haar afgenomen. Bij de overige ouders alleen EDTA cell pellet en wanglijsmvlies.
Als de babies geboren zijn vragen we de ouders om navelstrengbloed door hun
verloskundige te laten verzamelen en op te sturen. Daarna nemen we bij de kinderen
wangslijmvlies en haar af. Vanaf rondom 9 vragen we de kinderen om ook bloed (serum,
EDTA plasma en EDTA cell pellet) en speeksel af te staan.
Voor verschillende biodata worden verschillende technieken gebruikt om biomarkers te
meten. Zo worden bijvoorbeeld met behulp van genotyping arrays, of DNA sequencing (via
Illumina bijvoorbeeld) genotype data gegenereerd. Deze data worden vervolgens gecodeerd
met behulp van analysetools, hier is specifieke expertise voor nodig.
Voor andere biomarkers kan gebruikgemaakt worden van verschillende –omics technieken,
elisa’s etc. Ook voor de analyse van dergelijke data is specifieke expertise nodig.
De data die gegenereerd gaan worden in de biologische samples moeten teruggeleverd
worden aan YOUth en centraal beschikbaar zijn voor andere onderzoekers.

Systeem:

KKC Bio lab: opslagfaciliteit biologische materialen + Logistiek Management Systeem voor
metadata.

Body measures
Beschrijving:

Een aantal metingen zoals gewicht, lengte etc.

Toelichting:

Lengte, gewicht en hoofdomtrek worden bij de baby’s (rondom 0) overgenomen van het
“groene boekje”, wat het boekje is waarin bij de reguliere controles van het consultatie
bureau de metingen worden opgeschreven. Vanaf rondom 3 worden lengte en gewicht
gemeten in het KKC, maar worden ook gegevens uit het groene boekje overgenomen.

Systeem:

LimeSurvey
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Computer tasks
Beschrijving:

Met behulp van computertaken worden cognitieve- en motorisch aspecten gemeten.

Toelichting:

Voor het meten van de algemene mentale en motorische ontwikkeling van jonge kinderen
worden computertaken gebruikt. De tests worden uitgevoerd in het KKC. De resultaten
worden ingevuld op scoreformulieren en resulteren in Matlab bestanden.
Naast KKC computertaken wordt ook een computergestuurde neuropsychologische test
uitgevoerd (“Penn task”). Deze wordt uitgevoerd via de cloud oplossing PennCNP,
ontwikkeld door Brain Behavior Laboratory (CNP) van University of Pennsylvania
Neuropsychiatry Department.

Systeem:

KKC lab computer
Penn task: Webapplicatie PennCNP van University of Pennsylvania

Echo
Beschrijving:

Met behulp van een 3D-Echo apparaat worden bij de zwangere vrouwen echo’s gemaakt.

Toelichting:

Bij een zwangerschapsduur van zowel 20 als 30 weken komen deelnemers langs voor een
uitgebreid echo-onderzoek. De 3D-echo’s worden gemaakt door ervaren echografisten, in
dienst van het WKZ, in het KKC. Deze twee echo-onderzoeken hebben als doel te kijken naar
de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. Na het onderzoek krijgen deelnemers
enkele foto’s mee naar huis.

Systeem:

Echomachine

EEG
Beschrijving:

EEG is de afkorting van elektro-encefalografie. De EEG is een hersenscan, waarbij de
elektrische activiteit van de hersenen gemeten wordt als een functie van tijd. De EEG wordt
afgenomen met een badmutsje, voorzien van elektrodes.

Toelichting:

De baby krijgt verschillende stimuli te zien. Met de hersenscan kunnen de veranderingen in
hersenactiviteit waargenomen worden.
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De resultaten van één EEG-meting bestaan uit een verzameling data/bestanden:


De ruwe EEG data in de vorm van .bdf- bestanden, komend uit BioSemi.



Matlab bestanden die de registratie (volgorde van stimuli) beschrijven.



Videobeelden (webcam) van de baby. Deze beelden dienen om te kunnen controleren
of de baby’s daadwerkelijk de stimuli waarnemen (of naar iets anders kijken of in slaap
gevallen zijn).



Een logboek ingevuld door de onderzoeksassistent(e).

De ruwe bdf-data kunnen worden geanalyseerd met bijvoorbeeld Matlab of BrainVision
Analyzer. Op termijn worden deze ruwe gegevens verwerkt met behulp van Matlab,
resulterend in nieuwe versies van Matlab-bestanden.
Systeem:

KKC lab computer

Eye Tracking
Beschrijving:

De EyeTracker legt de positie en beweging van de ogen vast, bijvoorbeeld gedurende het
uitvoeren van bepaalde computertaken.

Toelichting:

De EyeTracker is een apparaat dat wordt gebruikt om te observeren waar een proefpersoon
naar kijkt en hoe lang. Hiermee wordt gemeten hoe snel een proefpersoon de aandacht
verlegt van het ene naar het andere object.
Het kan voor twee doeleinden worden gebruikt:


Als op zichzelf staand experiment.



Als aanvulling op een ander experiment, zodat geen handmatige codering meer nodig
is.

De EyeTracker wordt aangestuurd met behulp van Matlab. De datastroom zit dan ook in
Matlab-bestanden (die eenvoudig naar tekstbestanden zijn om te zetten). 300 x per
seconde registreert de EyeTracker naar welke x-y coördinaat de proefpersoon kijkt. Vijf
seconden is dan 1500 regels in de tabel.
Naast deze resultaatbestanden zijn de volgende gegevens nog gekoppeld aan de meting:

Systeem:



Checklist die handmatig wordt ingevuld tijdens de meting.



Webcam stream. Deze dient ter eventuele controle van de werking van de EyeTracker
op het moment dat daar twijfel over is.



Foto van het oog. Ook ter controle van de werking van het apparaat.

KKC lab computer
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Intelligence quotient
Beschrijving:

Intelligentie test volgens de Wechsler IQ test.

Toelichting:

Deze test bepaalt de algemene intelligentie en is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.
Hij bestaat uit subtests die ieder bestaan uit verschillende vragen en opdrachten. Het begin
van een subtest is eenvoudig en wordt steeds moeilijker naarmate de test vordert. De
onderzoeker legt elke nieuwe subtest met een voorbeeld uit. Er wordt gestopt met iedere
subtest wanneer de vragen of de opdrachten te moeilijk worden. De resultaten van de test
geven een beeld van de verbale en performale capaciteiten van het kind. Ook de
verwerkingssnelheid, het verbaal begrip en de perceptuele organisatie worden gemeten.
De test wordt afgenomen op papier. De antwoorden worden door de verantwoordelijke
onderzoeker vertaald naar WISC scores, welke ingevoerd worden in LimeSurvey.

Systeem:

Papier + LimeSurvey

Mock
Beschrijving:

Een mock scanner is een MRI simulator die de kans verlaagt op het vroegtijdig stoppen van
de werkelijke MRI vanwege claustrofobie of angst.

Toelichting:

De Mock scanner is een ‘nep-scanner’ die niet van de echte is te onderscheiden. Inclusief
het geluid dat een MRI scanner produceert. Net als bij MRI worden taken aangeboden aan
de deelnemer tijdens de ‘scan’ (simulatie in dit geval).

Systeem:

Mock scanner in KKC + KKC lab computer

MRI
Beschrijving:

Magnetic Resonance Imaging (MRI) levert foto's van de structuren in het lichaam. De
structurele MRI (sMRI) is de ‘normale’ MRI waarbij de structuur, ligging en omvang van, in
dit geval, de hersenen zichtbaar wordt gemaakt. Naast de sMRI vindt ook functionele MRI
plaats (fMRI). Met fMRI kan de plaats van hersenactiviteit bepaald worden. Er wordt een
3D-afbeelding van de hersenen gemaakt, waarbij te zien is waar en wanneer in de hersenen
hersenactiviteit plaatsvindt.

Toelichting:

Beide scans kunnen in dezelfde scanner gemaakt worden. Een sMRI levert enkel beelden.
Een fMRI levert naast beelden ook taakdata op, aangezien de proefpersoon stimuli
(computertaken) aangeboden terwijl hij in de scanner ligt. Deze MRI beelden dienen altijd
geanalyseerd te worden in samenhang met de taken die een deelnemer kreeg tijdens de
MRI.
Beelden worden inclusief metadata opgeslagen in DICOM formaat.

Systeem:

MRI scanner in UMCU + MRI Taak computer UMCU
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Parent Child Interaction
Beschrijving:

Ouder-kind interactie, gebaseerd op verschillende opdrachten, opgenomen op film.

Toelichting:

De beelden worden teruggekeken en geanalyseerd met bijvoorbeeld Observer XT van
Noldus.

Systeem:

KKC lab computer

Questionnaire (food)
Beschrijving:

In samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) is een vragenlijst m.b.t.
voedsel opgesteld: De Voedselfrequentie vragenlijst (Food Frequency Questionnaire (FFQ)).

Toelichting:

De vragenlijsten worden deels afgenomen in Research Online van UMCU, deels in de online
applicatie van de WUR. De ingevulde vragenlijsten worden door WUR verwerkt tot
resultaten waarin per subject per geconsumeerd item de hoeveelheid geconsumeerde
nutriënten is berekend.

Systeem:

Webapplicatie van WUR + Research Online van UMCU

Questionnaire (other)
Beschrijving:

Vragenlijsten over uiteenlopende onderwerpen voor verschillende doelgroepen op
verschillende meetmomenten.

Toelichting:

Er is een groot aantal vragenlijsten opgesteld, voor zowel het kind, ouders/opvoeders als
docenten. Deze worden door deelnemers ingevuld vanaf een willekeurige locatie. Hier
wordt dus geen logboek bij aangemaakt aangezien er geen onderzoeksassistent bij
betrokken is.

Systeem:

Research Online van UMCU

Video task
Beschrijving:

Verschillende taken die worden uitgevoerd waarbij de deelnemer gefilmd wordt. Op het
moment van schrijven betreft dit type twee taken: ‘Hand Game’ en ‘Delay Gratification’.
Hand Game is een handspelletje. De taak gaat over zelfcontrole. Aan de deelnemer wordt
gevraagd even te wachten alvorens hij/zij het doosje rozijntjes of het cadeautje aan mag
raken. Delay Gratification gaat om ‘uitgestelde beloning’ en geeft inzicht in besluitvorming
en zelfdiscipline.

Toelichting:

Naast computergestuurde taken vinden ook experimenten plaats waarbij andersoortige
opdrachten worden gegeven en waarbij de deelnemer wordt gefilmd.

Systeem:

KKC lab computer
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3.2.2

Overzicht per meetmoment

Hieronder een overzicht met welke experimenttypen in welke waves worden uitgevoerd. Onder het type
staat met wie het experiment wordt uitgevoerd, oftewel waar de data betrekking op hebben
(betrokkene). Dit is een momentopname, dit overzicht wijzigt door aanpassingen of nieuwe waves.
Experimenttype

20 w

30 w

R0

5m

10 m

R3

R6

R9

R 12

R 15

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Betrokkene

Biological material
Child
Father

√

Mother

√

√
√

√

Body measures
Child

√

Computer task (1)
Child

√

Computer task (2)
Child
Echo
Child

√

√

EEG
Child

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Child

√

√

√

√

Mother

√

Partner

√

√

√

√

Eye tracking
Child
Intelligence
quotient

Mock scanner
Child
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Experimenttype

20 w

30 w

R0

5m

10 m

R3

R6

R9

R 12

R 15

√

√

√

√

√

√

√

√

Betrokkene

MRI
Child
Parent Child
Interaction
Child

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Questionnaire
Child
Father

√

√

Mother

√

√

√

Parent/tutor about
child

√

Teacher about
child

√

Video task
Child

√

√
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3.3

Data stromen

3.3.1

Overzicht

YOUth onderzoek

Bovenstaand figuur laat voor alle data de route zien van verzameling tot de onderzoeker.

3.3.2

Beschrijving voorzieningen

Voor de verzameling, verwerking en opslag worden breed ingezette, goed ondersteunde voorzieningen
van zowel Universiteit Utrecht als UMC Utrecht gebruikt. Deze zijn in de plaat hierboven weergegeven en
worden in deze paragraaf beschreven.
Het transporteren, controleren, herstructureren, kopiëren (back-up) en aanleveren van persoonsgegevens
is een verwerking van persoonsgegevens. In de privacywetgeving worden daarbij de rollen verwerker en
verantwoordelijke (voor de verwerking) benoemd. Deze hebben elk hun eigen rechten, plichten en
verantwoordelijkheden.
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch de zeggenschap over de verwerking heeft. Het gaat
om degene die bevoegd is doel en middelen vast te stellen. Voor alle verwerkingen van YOUth
persoonsgegevens is dit de Principal Investigator.
De verwerker is degene die voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat hij diens
ondergeschikte is. In dit geval zijn dat personen/organisaties die buiten de directe verantwoordelijkheid
van YOUth gegevens verwerken. Formeel is dit een rechtspersoon en aangezien niemand op persoonlijke
titel gegevens verwerkt is dit een van de organisaties die de gegevens verzamelen (UU of UMCU) of een
organisatie die in opdracht van YOUth de gegevens verzamelt/opslaat/beheert/aanpast. Verwerking is in
deze context opslag, transport, beheer of bewerking van data.

Yoda
Locatie:

Universiteit Utrecht

Verwerker (formeel):

Universiteit Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Afdeling Research and Data Management Services van Information and
Technology Services (ITS) van UU
Ook de datamanager YOUth als hij in deze omgeving met de data werkt.

Back-up voorziening:

Ja: dagelijkse backup van alle folders: “Intake”, “Vault” en alle
samenwerkingsfolders (“grp” en “research”)
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Alle onderzoeksdata worden zo snel mogelijk na verzamelen gepreserveerd in Yoda. Dit is een
standaarddienst/-platform van ITS van UU, dat is ontwikkeld om onderzoekers te ondersteunen bij het
opslaan en werken met onderzoeksdata. Het wordt gebruikt door een groeiend aantal onderzoekers.
Vanuit het Research IT programma is financiering van deze dienst met bijbehorende kwaliteit en
opslagcapaciteit voor 5 jaar geborgd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit na 5 jaar niet gecontinueerd
wordt.
Yoda zorgt (samen met overige zaken zoals procedures) voor:








beveiliging tegen verlies en aantasting: Yoda slaat data op meerdere locaties op.
beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang.
vindbaarheid van data, doordat op Yoda automatisch metadata worden toegevoegd.
beschikbaarheid van data: Yoda is als centrale voorziening bij een professionele beheerorganisatie
in beheer.
herleidbaarheid van data: Yoda plaatst automatisch ruwe brondata in een kluis.
duurzame opslag, doordat de onderliggende opslagsystemen tussentijds gemoderniseerd worden.
gecontroleerde en onherroepelijke vernietiging, doordat data op gestructureerd wijze is
opgeslagen en tevens bekend is wie de data heeft verkregen.

Research Data Platform
Locatie:

UMC Utrecht

Verwerker (formeel):

UMC Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Afdeling Data Solutions & Research ICT van Directie IT (DIT) van UMCU.
Ook de datamanager YOUth als hij in deze omgeving met de data werkt.

Back-up voorziening:

Ja: dagelijkse database back-up

Het Research Data Platform (RDP) is onderdeel van het Enterprise Data Warehouse (EDW) van het UMC
Utrecht. Het EDW is een data warehouse / business intelligence omgeving in SAS technologie waar zowel
data uit onderzoeken als bedrijfsdata (stuurinformatie) worden verzameld. Het RDP betreft de research
data omgeving waarin alle onderzoeksdata geprepareerd beschikbaar worden gesteld aan datamanagers
en onderzoekers. YOUth data wordt niet aan onderzoekers beschikbaar gesteld maar alleen aan de YOUth
datamanager(s).
In het EDW/RDP worden alle YOUth data opgeslagen die specifieke selectie en preparatie nodig hebben
die niet mogelijk zijn in Yoda.
Deze omgeving wordt al vele jaren beheerd en doorontwikkeld door het UMCU. YOUth is als uitbreiding
opgenomen en geïntegreerd in het RDP en EDW. Zolang goede praktische en financiële afspraken bestaan
tussen YOUth en UMCU is de kwaliteit en capaciteit van de opslag, alsmede de dienstverlening
hieromheen, voldoende geborgd.

Centrale BioBank
Locatie:

CBB UMC Utrecht

Verwerker (formeel):

UMC Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Centrale Biobank van Divisie Laboratoria & Apotheek UMCU
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Back-up voorziening:

Enkel van toepassing op LMS: Ja, dagelijkse back-up, 4 weken bewaard

De Centrale Biobank (CBB) is een standaarddienst en organisatieonderdeel van UMC Utrecht. De CBB is
opgericht om volgens de RvB “te streven naar een uniforme, kwalitatief hoogwaardige opslag en integraal
beheer van alle verschillende collecties (deelbiobanken) van menselijk lichaamsmateriaal en bijbehorende
(persoons)gegevens.” De CBB heeft een kwaliteitssysteem opgezet waarin alle processen van de CBB zijn
beschreven en navenant worden uitgevoerd. CBB is per 20 april 2015 ISO 9001 gecertificeerd.
Naast verwerking en opslag van het biologisch materiaal zelf administreert CBB alle metadata van het KKC
tijdens het verzamelproces en alle metadata die bij CBB is geregistreerd tijdens de verwerking en opslag
van het materiaal. Dit gebeurt in het informatiesysteem LMS (Logistiek Management Systeem) van het
CBB.
Door gebruik te maken van de CBB diensten verzekert YOUth zich van een goede kwaliteit en capaciteit
van verwerking, opslag, beveiliging, uitgifte en administratie van biologisch materiaal.

Research DICOM Server (RDS)
Locatie:

UMC Utrecht

Verwerker (formeel):

UMC Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Afdeling Psychiatrie van Divisie Hersenen UMCU alsmede Technisch Cluster
Radiologie van Research ICT van Divisie Beeld, UMCU

Back-up voorziening:

Ja, dagelijks.

MRI beelden worden opgeslagen bij het UMCU op een RDS server. Dit gebeurt in het generieke DICOM
formaat, waarin beelden (pixels) worden gecombineerd met metadata (DICOM headers).
Na een data overdracht van de MRI scanner naar de RDS staat op de RDS server een ruwe versie. De
toegang tot deze versie is beperkt tot de betrokken YOUth MRI specialist, de datamanager van YOUth en
een betrokken onderzoeker/PI vanuit afdeling “Psychiatrie” die toeziet op het proces en de datakwaliteit
en indien gewenst ondersteuning/advies kan leveren bij eventuele vragen of problemen.
Op een kopie van de ruwe versie vindt een ‘de-identification’ proces plaats. Dit houdt in dat de beelden
een technische “defacing” actie hebben ondergaan en de metadata geanonimiseerd zijn op alle gegevens
die als persoonsgegeven gekenmerkt zijn. De werkwijze van anonimisering van de metadata is vastgelegd
in document “dicom_deidentification_20161206.pdf”, opgesteld door Divisie Beeld, gebaseerd op een
internationale standaard aanpak.
Deze versie wordt bij aanvraag van MRI data uitgegeven aan onderzoekers. De ruwe data niet.

XNAT
Locatie:

UMC Utrecht

Verwerker (formeel):

UMC Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Technisch Cluster Radiologie van Research ICT van Divisie Beeld, UMCU

Back-up voorziening:

Ja, dagelijks
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MRI metadata wordt behalve in RDS/DICOM formaat ook opgeslagen in een database genaamd XNAT.
Deze metadata komt voor een groot deel overeen met de metadata in de DICOM headers in RDS.
Deze data wordt via een geautomatiseerde gegevensinterface van XNAT opgenomen in het EDW. In de
verwerking naar het RDP zit autorisatie zodat gebruikers enkel data ontvangen van hun eigen studie.

SLIM
Locatie:

Cloud storage onder contract van UMC Utrecht

Verwerker (formeel):

UMC Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns
Geneeskunde, UMCU
Ook verschillende YOUth medewerkers werken met deze applicatie.

Back-up voorziening:

Ja, dagelijks (model, database en bestanden)
Retentie:
- Elke dagelijkse backup wordt 2 weken bewaard
- Alle backups gemaakt op zondag worden 3 maanden bewaard
- Alle backups gemaakt op de 1e zondag v.d. maand worden 1 jaar bewaard.

SLIM is een webapplicatie in ‘the cloud’ (dus hosting van applicatie en opslag van data vinden niet bij UU
of UMCU zelf plaats), benaderbaar via het internet, welke wordt ingezet voor de cohort administratie. Het
wordt beheerd door het KKC (functioneel beheer) en het Julius Centrum van het UMCU (functioneel
beheer en applicatiebeheer).
In SLIM wordt een volledige administratie bijgehouden van de deelnemers, Informed Consent, afspraken,
communicatie en notities. Daarnaast wordt een pseudocode aangemaakt voor elke deelnemer die bij alle
experimenten wordt gebruikt om data te identificeren zonder directe herleidbaarheid naar een persoon.
Zie ook paragraaf “Gegevensbescherming”

Research Online
Locatie:

Cloud storage onder contract van UMC Utrecht

Verwerker (formeel):

UMC Utrecht

Verwerker (feitelijk):

Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen UMCU
Uiteraard ook YOUth deelnemers, die vragenlijsten invullen in RO, en
verschillende YOUth medewerkers die werken met RO.

Back-up voorziening:

Ja, zie SLIM (zelfde platform en leverancier)

Een webapplicatie in ‘the cloud’, benaderbaar via het internet, met een grote verzameling digitale
vragenlijsten die online ingevuld kunnen worden door deelnemers. Net als de andere research data wordt
ook een ingevulde vragenlijst gekoppeld aan een pseudocode, niet aan persoonsgegevens. Het wordt
beheerd door het KKC (functioneel beheer) en het Julius Centrum van het UMCU (functioneel beheer en
applicatiebeheer).
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FFQTOOL
Locatie:

Wageningen University and Research (WUR)

Verwerker (formeel):

WUR

Verwerker (feitelijk):

Afdeling Humane Voeding van WUR

Back-up voorziening:

Ja, dagelijks. Retentie: 7 dagen

Een webapplicatie van WUR, benaderbaar via het internet, waarmee de voedselfrequentievragenlijst
(FFQ) beheerd en ingevuld kan worden. Er is weinig beheer nodig. Het minimale beheer (beschikbaar
houden van de omgeving) en de verwerking van de ingevulde vragenlijsten naar resultaten gebeurt door
afdeling Humane Voeding van WUR.
Deelnemers kunnen de vragenlijst vanaf elke locatie invullen. Ze ontvangen een email met de URL en hun
persoonsnummer dat ze bij invoer moeten invullen. Mogelijk wordt het persoonsnummer in deze
procedure nog vervangen door pseudocode, aangezien alle data verzameld en gekoppeld wordt aan
pseudocode. Momenteel is dit nog het persoonsnummer aangezien we vanuit ons privacy beleid geen
pseudocode mee kunnen sturen in de email (vanwege het risico op onderschepping door iemand anders
die dan e-mailadres + pseudocode heeft).

PennCNP
Locatie:

University of Pennsylvania (UPenn)

Verwerker (formeel):

University of Pennsylvania

Verwerker (feitelijk):

Brain Behavior Laboratory (CNP) of the University of Pennsylvania
Neuropsychiatry Department

Back-up voorziening:

Onbekend

Een webapplicatie van University of Pennsylvania. PennCNP is ontworpen om Computerized
Neuropsychological tests te beheren en af te nemen. De webapplicatie is ontwikkeld door Brain Behavior
Laboratory (CNP) van de University of Pennsylvania Neuropsychiatry Department.
URL: https://penncnp.med.upenn.edu/doc.pl
University of Pennsylvania houdt het systeem beschikbaar. Op het moment van schrijven van dit
document is nog niet bekend in welke mate de opslag, beheer en bescherming van de data geborgd is en
welke dienstverlening verwacht mag worden in geval van vragen of problemen. Vanwege bestaande
netwerken en mogelijke gevoeligheden ligt het bij het het dagelijks bestuur van YOUth om dit helder te
krijgen. Op de website van CNP wordt over het gebruik en de ondersteuning het volgende gezegd:
“PennCNP is provided without warranty of fitness for any particular purpose. While we make every effort
to keep it accessible and functioning at all times, and to notify users of anticipated outages, we do not
guarantee that PennCNP will always be functioning correctly. In addition, NO SUPPORT can be provided to
researchers using PennCNP, other than the documentation supplied here.”
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3.3.3

Beschrijving datastromen

De gegevensstromen tussen de voorzieningen, zoals weergegeven in het overzicht in 4.3.1, worden
hieronder beschreven. Ze worden behandeld in alfabetische volgorde.
B1
Data:

Metadata t.a.v. verzameling, verwerking en opslag biologisch materiaal

Doel:

Verwerking van alle administratieve data en metadata van biologisch materiaal van LMS
database van CBB naar EDW/RDP

Beschrijving:

Rond de verzameling van biologisch materiaal bij het KKC worden metadata geregistreerd
en aangeleverd aan CBB. CBB registreert deze data, samen met metadata over de
verwerking en preservering van het biologisch materiaal bij de CBB, in hun
informatiesysteem LMS.

Structuur:

LMS is een operationeel systeem met een relationele database eronder. De belangrijkste
entiteiten in LMS zijn “Onderzoek” (studie), “Monster” en “Sample”. De (meta)data kunnen
worden geïdentificeerd op Experiment/Pseudocode. Voor deelnemers wordt door CBB een
dummy patiëntennummer ingevoerd aangezien LMS niet zonder patiëntennummer kan
werken en niet al onze deelnemers een HiX patiëntennummer hebben.
De structuur van deze interface is beschreven in de DataLeveringsOvereenkomst (DLO) CBBEDW.

Frequentie:

Wanneer het CBB inzendingen van KKC ontvangt en verwerkt

Verwerker:

CBB

B2
Data:

Biologisch materiaal

Doel:

Preserveren van alle biologisch materiaal (haarmonsters blijven in het KKC en zitten dus
niet in deze stroom)

Beschrijving:

Haarmonsters worden bij het KKC opgeslagen. Al het overige verzamelde biologisch
materiaal wordt aangeleverd aan de CBB. Dit gebeurt door YOUth medewerkers volgens
vaste beschreven regels, geconditioneerd en binnen een bepaalde tijd. Hierbij worden
papieren formulieren ingevuld en ondertekend zodat over het logistieke proces op later
moment geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Structuur:

Het biologisch materiaal wordt aangeleverd met labels waarop de pseudocode is vermeld
en een formulier die de wave en het experiment bevatten.
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Frequentie:

Dagelijks, binnen 3 uur na verzamelen (om binnen 4 uur opgeslagen te kunnen zijn in
vriezer)

Verwerker:

KinderKennisCentrum

D1
Data:

Alle data die in Yoda is klaargezet t.b.v. een specifieke data uitgifte

Doel:

Ophalen van de data die door YOUth is klaargezet

Beschrijving:

Een onderzoeker krijgt een melding als de door hem/haar aangevraagde data klaarstaat in
Yoda Distribution. De onderzoeker krijgt enige tijd de gelegenheid (toegang) de data te
downloaden naar een eigen device of te kopiëren naar een Yoda research area. Na
bevestiging van de onderzoeker van een succesvolle ontvangst worden de data van
betreffende uitgifte in Yoda Distribution vernietigd. Verdere details zijn opgenomen in de
SOP voor uitgifte. Auditeerbaarheid en reproduceerbaarheid worden geborgd in Yoda Vault
en EDW/RDP. Op moment van schrijven is deze stroom nog niet operationeel.

Structuur:

Zie YV en YD.

Frequentie:

Bij ophalen data door onderzoeker

Verwerker:

Onderzoeker

D2
Data:

Biologisch materiaal

Doel:

Uitgifte van biologisch materiaal aan onderzoekers

Beschrijving:

Wanneer biologisch materiaal is aangevraagd en goedgekeurd door de juiste commissies,
wordt door de datamanager aan de CBB doorgegeven welke onderzoeker welk biologisch
materiaal mag ophalen. Deze uitgiften worden door zowel de datamanager als CBB
geregistreerd.
CBB is verantwoordelijk voor de praktische kant van de overdracht maar de onderzoeker
kan eventueel assisteren (b.v. uit vriezer halen). De onderzoeker is na afgifte zelf
verantwoordelijk voor transport en opslag van het materiaal.

Structuur:

N.v.t.

Frequentie:

Bij ophalen biologisch materiaal door onderzoeker

Verwerker:

CBB tot afgifte, onderzoeker na afgifte

E1
Data:

Echo data

Doel:

Exporteren van de data van het echo apparaat naar een KKC lab computer in juiste
formaat/formaten, om apparaat-onafhankelijk op te kunnen slaan en uit te kunnen geven.

Beschrijving:

Echo data die worden gecreëerd op een echo apparaat blijven in meest ruwe vorm
opgeslagen op het echo apparaat. Met software van de betreffende leverancier (General
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Electric) worden deze ruwe data van het apparaat geëxporteerd naar zowel ‘4Dview’
formaat als DICOM formaat. 4Dview formaat wordt gebruikt door onderzoekers van
UU/UMCU maar DICOM wordt gezien als generieke, leverancier-onafhankelijke standaard
en daarom worden alle data ook in dat formaat gepreserveerd voor toekomstige uitgifte.
Af en toe wordt een deel van de data verwijderd van het echo apparaat, afhankelijk van de
snelheid van ‘vollopen’ van het apparaat. Als het apparaat vol is kunnen geen nieuwe echo’s
worden gemaakt.
Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op
Wave/Experiment/Pseudocode.

Frequentie:

Eenmaal per week (export naar lab computer)

Verwerker:

Datamanager YOUth

M1
Data:

MRI scan data

Doel:

Verwerking van scan apparaat naar centrale veilige opslag

Beschrijving:

Export van ruwe MRI data en metadata van de MRI scanner naar centrale opslag in het
generieke DICOM formaat. Zeer frequent aangezien de opslagcapaciteit van een scanner
beperkt is en een scanner geen back-up kent. Omdat deze data nog niet geanonimiseerd is
worden ze in een goed beveiligde RDS omgeving opgeslagen waar slechts enkele mensen bij
kunnen (zie beschrijving van Research Dicom Server).

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op
Wave/Experiment/Pseudocode. Daarnaast zijn de data geïdentificeerd met een
sessienummer voor het geval dat om welke reden dan ook meerdere sessies worden
uitgevoerd op 1 dag die een dubbele W/E/P geven.
Het betreft de ruwe, niet-geanonimiseerde data waarmee ook identificatie o.b.v. UMCU
(HiX) patientnummer mogelijk is, of indirect o.b.v. scan apparaat i.c.m. datum/tijd van de
scan.

Frequentie:

Dagelijks

Verwerker:

afdeling Psychiatrie van UCMU (feitelijk verwerkt door Technisch Cluster Radiologie van
Divisie Beeld van UMCU, maar alle contact en afspraken zijn met Psychiatrie)

M2
Data:

MRI metadata

Doel:

Verwerking van alle scan metadata in een relationele database

Beschrijving:

Betreft alle gegevens rondom de uitvoering van het experiment (meetmoment en scan
sessie) en rond alle uitgevoerde scans binnen een sessie. Een deel van de metadata is ook
opgeslagen in DICOM headers bij de beelden zelf maar deze verwerking naar XNAT bevat
meer metadata die gestructureerd wordt in een relationele database.

Structuur:

De structuur van de data op de MRI scanner is voor YOUth onbekend en niet relevant. Het
resultaat is een verzameling records in verschillende tabellen in een relationele XNAT
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database. De database records kunnen worden geïdentificeerd op
Wave/Experiment/Pseudocode.
Frequentie:

Dagelijks

Verwerker:

afdeling Psychiatrie van UCMU

P1
Data:

Op papier ingevulde onderzoeksdata en logboekdata

Doel:
Beschrijving:

De IQ test bij deelnemers wordt afgenomen op papier. Deze worden in het papieren dossier
bewaard.
Niet alle logboeken waren vanaf de start van het onderzoek digitaal in te vullen. Deze
papieren logboeken zijn op later moment gedigitaliseerd. Een klein aantal logboeken kan
niet direct digitaal worden ingevuld om praktische redenen: vanuit het UMCU kan
LimeSurvey bijvoorbeeld niet worden benaderd. Van logboeken die om welke reden dan
ook eerst op papier zijn ingevuld wordt naast de digitale versie ook de papieren versie
gearchiveerd.
Voor alle papieren archieven geldt dat ze voor dezelfde duur en met hetzelfde beleid
worden opgeslagen als digitale research data.

Structuur:

Papieren logboeken en research data worden per pseudocode gesorteerd bewaard. De
documenten zijn naast pseudocode geïdentificeerd door experiment en wave.

Frequentie:

Indien nodig

Verwerker:

Onderzoeker of onderzoeksassistent

R1
Data:

Bevat Y3, Y4, Y8, Y9 (IQ, Body measures, Penn tasks, Food questionnaires, Lab journals) plus
metadata t.a.v. verzameling, verwerking en preservering

Doel:

Transport van (kopie van) data t.b.v. verwerking in EDW+RDP

Beschrijving:

Zie “Data” en zie beschrijving van Y3, Y4, Y8 en Y9.

Structuur:

Een bestand per experiment. Per experiment kunnen meerdere bestanden in Yoda staan:
voor elke export/download van de bron. De meest recente wordt aangeleverd aan
EDW/RDP. De regels in de bestanden kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Pseudocode.

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Datamanager YOUth
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R2
Data:

MRI metadata (afkomstig van M2)

Doel:

Verwerking van alle scan metadata van XNAT database naar EDW/RDP

Beschrijving:

Alle gegevens rondom de uitvoering van het experiment de uitgevoerde scans zijn in een
eerdere stap vanaf de scanner verzameld en gestructureerd opgeslagen in een database.
Deze data worden middels deze datastroom op geautomatiseerde wijze naar het EDW
getransporteerd. Een deel van de metadata is ook opgeslagen in DICOM headers bij de
beelden zelf maar deze verwerking naar XNAT bevat meer metadata die gestructureerd
wordt in een relationele database.

Structuur:

Het betreft een database koppeling, zonder tussenkomst van bestanden. De database
records kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Experiment/Pseudocode en hiermee in
het RDP dus worden gekoppeld aan andere YOUth data.
De structuur van deze interface is beschreven in de DataLeveringsOvereenkomst (DLO)
XNAT-EDW.

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Team Data Solutions & Research ICT van Directie Informatie Technologie van UMCU

R3
Data:

Cohort administration

Doel:

De cohort administratie wordt gevoerd in SLIM. Voor rapportage en bijsturing van het
onderzoeksproces, voor kwaliteitscontroles en t.b.v. uitgifte van YOUth data dient de SLIM
data overgebracht te worden naar EDW/RDP.

Beschrijving:

De benodigde data worden door de applicatiebeheerder (Julius Centrum UMCU) uit ‘the
cloud’ oplossing gehaald, verwerkt en beschikbaar gesteld in een relationele database
binnen het UMCU netwerk. Door de beheerder van EDW (Team Data Solutions & Research
ICT van UMCU) wordt via een geautomatiseerde database interface de benodigde data
gekopieerd naar EDW. Op moment van schrijven is deze koppeling nog niet gerealiseerd.

Structuur:

Het betreft een database koppeling, zonder tussenkomst van bestanden. De database
records kunnen in de Data Vault laag (historie en integratie laag) worden geïdentificeerd op
Persoonsnummer en Pseudocode. Hier heeft slechts een klein team van beheerders en
ontwikkelaars toegang toe. In de laag waarin de data beschikbaar worden gesteld aan
gebruikers (in het geval van YOUth de datamanager) wordt het persoonsnummer om reden
van privacy niet opgenomen.
De structuur van deze interface is beschreven in de DataLeveringsOvereenkomst (DLO)
SLIM-EDW. Op moment van schrijven is deze nog niet opgesteld.

Frequentie:

Nog niet in gebruik

Verwerker:

Julius Centrum UMCU tot en met de verwerking in de database in het UMCU netwerk. Team
Data Solutions & Research ICT van UMCU voor de verwerking van de data uit deze database
naar EDW.

YOUth onderzoek

R4
Data:

Questionnaires RO

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda Intake
t.b.v. preservering

Beschrijving:

Voor een deel van de meetmomenten worden de voedselvragenlijsten ingevuld via
Research Online (RO) van UMCU. De ingevulde vragenlijsten worden door de datamanager
geëxporteerd uit RO en beveiligd opgestuurd naar Wageningen University & Research
(WUR). WUR verwerkt deze ruwe data tot de gewenste resultaten, op dezelfde manier en
met dezelfde vorm van output als bij de verwerking van voedselvragenlijstdata die in het
systeem van WUR worden verzameld. De resultaten worden beveiligd aangeboden en
gedownload en in Yoda Intake geplaatst door de datamanager, op dezelfde manier als de
data die bij WUR worden verzameld. Deze procedure is beschreven in “SOP Verwerken
voedselvragenlijstdata v1.0.docx”. Op moment van schrijven is deze stroom nog niet
operationeel.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Experiment. De data in de bestanden
kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Pseudocode, welke met de vragenlijst data
worden meegegeven aan WUR.

Frequentie:

Maandelijks (vanwege de WUR verwerkingskosten niet wekelijks)

Verwerker:

Datamanager YOUth van downloaden uit RO tot klaarzetten voor WUR, WUR van
downloaden vragenlijst data tot klaarzetten resultaten, Datamanager YOUth vanaf
downloaden resultaten tot plaatsen in Yoda Intake.

R5
Data:

Data uit Logistiek Management Systeem (LMS) van Centrale BioBank (CBB)

Doel:

Verwerking van alle administratieve data en metadata van biologisch materiaal van LMS
database van CBB naar EDW/RDP

Beschrijving:

De verzamelde metadata die in datastroom B1 is ingevoerd in informatiesysteem LMS van
CBB worden in deze datastroom op geautomatiseerde wijze naar het EDW getransporteerd.

Structuur:

Het betreft een database koppeling, zonder tussenkomst van bestanden. De database
records kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Experiment/Pseudocode en hiermee in
het RDP dus worden gekoppeld aan andere YOUth data. Voor deelnemers zonder HiX
patiëntennummer wordt door CBB een dummy patiëntennummer ingevoerd aangezien LMS
niet zonder patiëntennummer kan werken.
De structuur van deze interface is beschreven in de DataLeveringsOvereenkomst (DLO)
XNAT-EDW.

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Team Data Solutions & Research ICT van Directie Informatie Technologie van UMCU
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Y1
Data:

Selectie van geprepareerde research data (incl. metadata), gebaseerd op specifieke data
aanvragen van onderzoekers. Data die wel zijn aangevraagd maar niet in het RDP zitten
worden in het RDP geïdentificeerd m.b.v. ‘persistent Yoda identifiers’. Deze ID’s vormen ook
onderdeel van deze stroom.

Doel:

Verplaatsen geselecteerde RDP data naar Yoda t.b.v. data uitgifte aan een onderzoeker

Beschrijving:

Bij een data verzoek worden in het RDP een of meerdere data selecties gemaakt. De basis is
de data die via stroom R1 van Yoda naar EDW/RDP gaat. Deze data wordt geprepareerd
t.b.v. de wensen van de onderzoeker maar ook t.b.v. YOUth beleid (zoals privacy).
Het prepareren kan bestaan uit het samenvoegen of uit elkaar trekken van data, het
weglaten/maskeren/aggregeren van variabelen (i.v.m. privacy), het filteren van data regels,
het toevoegen van meta data/log data en het vervangen van de basis pseudocode door een
uitgifte-pseudo etc. Op moment van schrijven is deze stroom nog niet operationeel.

Structuur:

De resultaten van selectie en preparatie bestaan uit een of meerdere tekstbestanden met
gestructureerde research data en meta data. De Yoda ID’s van data packages die niet in RDP
zitten en door Yoda klaargezet moeten worden zitten in een afzonderlijk tekstbestand met
vaste naam zodat Yoda dit geautomatiseerd op kan pakken in een ‘order pick proces’ (moet
nog ontwikkeld worden).

Frequentie:

Bij data aanvraag van onderzoeker

Verwerker:

Datamanager YOUth

Y2
Data:

Computer tasks, EEG, Eye tracking, Parent Child Interaction, Video tasks en Mock tasks, plus
metadata t.a.v. verzameling, verwerking en preservering

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda t.b.v.
preservering

Beschrijving:

In verschillende ruimtes van het KKC staan lab computers waarop deze data worden
verzameld. Deze worden naar Yoda Intake gekopieerd. Periodiek, afhankelijk van een aantal
zaken waaronder de opslagcapaciteit van het bron-apparaat, wordt een deel van de data
verwijderd van het bron-apparaat en de lab computer. Dit is noodzakelijk vanuit
beveiligingsoogpunt en om problemen in de operationele werking van de apparaten te
voorkomen.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op
Wave/Experiment/Pseudocode.

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Datamanager YOUth
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Y3
Data:

IQ scores en Body measures (experiment data verzameld met LimeSurvey)

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda Intake
t.b.v. preservering

Beschrijving:

Research data die ingevoerd worden in LimeSurvey (LS), m.b.v. een iPad of PC. Deze worden
opgeslagen in een relationele database. Via een R script worden deze data periodiek
geëxporteerd naar tekstbestanden. Deze bestanden worden direct na het genereren
verplaatst naar Yoda Intake.
Het R script wordt op moment van schrijven nog handmatig uitgevoerd op PC maar dient in
de nabije toekomst beter geborgd en geautomatiseerd te worden. Op moment van
schrijven is deze stroom nog niet operationeel.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op Experiment. De regels in de
bestanden kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Pseudocode. Per export wordt
dezelfde set aan bestanden gegenereerd die zowel de experiment data als de data structuur
bevatten. Er wordt altijd een ‘full dump’ geëxporteerd (zonder filter op periode) omdat
EDW/RDP dit nodig heeft (anders denkt het systeem dat er vragenlijsten zijn verwijderd).

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Datamanager YOUth (later een geautomatiseerd proces)

Y4
Data:

Penn tasks

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda Intake
t.b.v. preservering

Beschrijving:

Middels export functionaliteit in de webapplicatie van PennCNP wordt handmatig een
download gedaan van alle verzamelde data. Hierbij wordt een ‘rapport’ (data
weergave/structuur) gebruikt dat door PennCNP specifiek voor YOUth is gemaakt.
Deze download wordt geplaatst in Yoda Intake t.b.v. preservering in Yoda.
De procedure van deze datastroom is beschreven in “SOP Download PennCNP data
v1.0.docx”. Op moment van schrijven is deze stroom nog niet operationeel.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op Experiment. De regels in de
bestanden kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Pseudocode. Er wordt altijd een ‘full
dump’ geëxporteerd (zonder filter op periode) omdat EDW/RDP dit nodig heeft.

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Datamanager YOUth
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Y5
Data:

MRI task data

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda Intake
t.b.v. preservering

Beschrijving:

MRI taak data is opgeslagen op een UMCU taak computer. Voor fMRI data geldt dat de
beelden altijd samen met de taak data moet worden opgeslagen en
uitgegeven/geanalyseerd. Daarom worden deze data via een geautomatiseerd proces
verzameld en in Yoda Intake gezet. Dit proces is gebouwd en wordt gemonitord door
afdeling Psychiatrie van het UMCU. Contactpersoon tijdens dit schrijven is Pascal Pas.

Frequentie:

Dagelijks

Verwerker:

afdeling Psychiatrie (divisie Hersenen) van het UMCU

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op
Wave/Experiment/Pseudocode.

Y6
Data:

Echo data (afkomstig van E1)

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de KKC lab computer naar Yoda Intake t.b.v.
preservering

Beschrijving:

De echo data die vanaf het echo apparaat geëxporteerd is naar een lab computer worden
verplaatst (dus niet gekopieerd) naar Yoda Intake.
De ‘4Dview’ versie en de DICOM versie worden beide, als twee verschillende versies (de ‘V’
in WEPV) opgeslagen in Yoda.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op
Wave/Experiment/Pseudocode/Versie.

Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Datamanager YOUth

Y7
Data:

MRI RDS data (afkomstig van M1)

Doel:

Verplaatsen van MRI beelden en metadata van RDS (UMCU) naar Yoda t.b.v. uitgifte

Beschrijving:

Deze MRI data bestaan uit geanonimiseerde MRI beelden (defacing techniek) met ‘RDS
header data’ (gepseudonimiseerde/geanonimiseerde metadata met pseudocode, wave,
scan datum, apparaat gegevens etc). Op moment van schrijven is deze stroom nog niet
operationeel.

Structuur:

De pixels en metadata zijn gecombineerd opgeslagen in DICOM files. Een MRI scan betreft
vele duizenden ‘slices’ en evenzoveel bestanden. De data kunnen o.b.v. bestandsnamen of
foldernamen worden geïdentificeerd en gekoppeld op Wave/Experiment/Pseudocode.
Eventuele verschillende versies door de in M1 beschreven meerdere sessies per WEP
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kunnen indien gewenst met gebruik van de V(ersie) in een WEPV structuur in Yoda
opgeslagen worden.
Frequentie:

Bij uitgifte aan externe onderzoekers

Verwerker:

Datamanager YOUth, in de toekomst ondersteund door automatisering

Y8
Data:

Questionnaires WUR

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda Intake
t.b.v. preservering

Beschrijving:

Voor een deel van de meetmomenten worden de voedselvragenlijsten ingevuld via de FFQ
tool van Wageningen University & Research (WUR). De ingevulde vragenlijsten worden door
de WUR, op verzoek van de datamanager van YOUth, verwerkt tot resultaten. Deze
resultaten worden beveiligd aangeboden en gedownload door de datamanager. Vervolgens
worden ze verder verwerkt en naar Yoda Intake verplaatst zoals beschreven in “SOP
Verwerken voedselvragenlijstdata v1.0.docx”. Op moment van schrijven is deze stroom nog
niet operationeel.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op Experiment o.b.v.
bestandsnaam (die door de datamanager wordt aangepast na download). De datamanager
voegt na elke download een kolom toe op de 2 tabbladen met de resultaten en vult deze
voor alle regels met “20w”. Hierdoor is de data ook op wave te identificeren voor
bijvoorbeeld filtering of koppeling in het RDP.

Frequentie:

Maandelijks (vanwege de WUR verwerkingskosten niet wekelijks)

Verwerker:

WUR tot aan het klaarzetten, Datamanager YOUth vanaf downloaden

Y9
Data:

Lab journals

Doel:

Verplaatsen van betreffende data van de locatie waar deze is verzameld naar Yoda Intake
t.b.v. preservering

Beschrijving:

Logboeken worden beheerd en ingevuld in LimeSurvey (LS), m.b.v. een iPad of PC. Deze
worden opgeslagen in een relationele database. Via een R script worden deze data
periodiek geëxporteerd naar tekstbestanden. Deze bestanden worden direct na het
genereren verplaatst naar Yoda Intake.
Het R script wordt op moment van schrijven nog handmatig uitgevoerd op PC maar dient in
de nabije toekomst beter geborgd en geautomatiseerd te worden. Op moment van
schrijven is deze stroom nog niet operationeel.

Structuur:

Bestanden kunnen worden geïdentificeerd en gekoppeld op Experiment. De regels in de
bestanden kunnen worden geïdentificeerd op Wave/Pseudocode. Per export wordt
dezelfde set aan bestanden gegenereerd die zowel de experiment data als de data structuur
bevatten. Er wordt altijd een ‘full dump’ geëxporteerd (zonder filter op periode) omdat
EDW/RDP dit nodig heeft (anders denkt het systeem dat er vragenlijsten zijn verwijderd).
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Frequentie:

Eenmaal per week

Verwerker:

Datamanager YOUth

YV
Data:

Alle data die geplaatst is in Yoda Intake en goedgekeurd is voor preservering

Doel:

Alle YOUth data in ‘bevroren staat’ preserveren in de Yoda kluis

Beschrijving:

Alle data die door de datamanager of een geautomatiseerd proces via een van de “Y”
datastromen zijn geplaatst in Yoda Intake worden gecontroleerd door de datamanager.
Specifieke datakwaliteitscontroles worden gedaan door de domeinverantwoordelijken van
de YOUth experimenten. Na deze controles vinden eventueel correcties op de data plaats,
welke worden beschreven in metadata die ook de kluis ingaan. Ook kunnen bepaalde data
worden verwijderd, zoals incomplete of dubbele bestanden of data packages.
Na deze acties in Yoda Intake worden de data verplaatst naar Yoda Vault, de kluis.

Structuur:

Waar mogelijk worden de data in den WEP(V) structuur geplaatst. Voor bepaalde bronnen
geldt dat data van alle waves en/of pseudocodes in 1 bestand wordt aangeleverd. Die
worden los van de WEP(V) structuur in Yoda opgeslagen. Metadata die erbij wordt
opgeslagen geeft aan welke W/E/P/V componenten de data betreft.

Frequentie:

Eenmaal per twee weken

Verwerker:

Datamanager YOUth

YD
Data:

Data die wordt uitgegeven aan onderzoekers en die niet uit het RDP komen

Doel:

Data uitgifte aan onderzoekers

Beschrijving:

Data die niet in het EDW/RDP worden verwerkt worden uit Yoda Vault gekopieerd naar
Yoda Distribution naar een specifieke uitgifte folder waar de betreffende onderzoeker(s)
toegang toe krijgt.
In het RDP wordt de gewenste data geselecteerd op basis van de beschrijvende metadata
die wel in het EDW/RDP zitten. Het RDP geeft (via datastroom Y1) aan Yoda de opdracht de
betreffende data packages klaar te zetten in betreffende uitgifte folder. Een
geautomatiseerd proces voert dit vervolgens uit.

Structuur:

De uitgifte folder krijgt het uitgifte-nummer als naam. Dit uitgifte-nummer wordt
geregistreerd door de datamanager en via deze administratie kan teruggevonden worden
aan wie welke data op welk moment is uitgegeven en op basis van welke aanvraag en
goedkeuring dat is gebeurd.
De data wordt klaargezet in een structuur die de onderzoeker wenst binnen realistische
grenzen.

Frequentie:

Bij data uitgifte

Verwerker:

Datamanager YOUth m.b.v. RDP functionaliteiten en Yoda functionaliteiten
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3.4

Soorten data

Op basis van de structuur van de data en de gewenste opslag, verwerking en uitgifte is onderscheid
gemaakt tussen ‘gestructureerde’ versus ‘ongestructureerde’ data.
Gestructureerde data:

Data, meestal tekstbestanden, geordend in rijen en kolommen, die zonder
complexe technologie door een systeem geanalyseerd kunnen worden ten
behoeve van integratie, preparatie, selectie en op een later moment
bewerkingen, verrijkingen en kwantitatieve analyse.

Ongestructureerde data: Data, meestal beeldmateriaal zoals scans, echo’s en video-opnames, die ofwel
geen structuur hebben ofwel een bepaalde vorm van structuur hebben maar
die niet bruikbaar is voor het gewenste proces van transformeren, opslaan,
integreren, prepareren, selecteren en uitgeven van de onderzoeksdata
Alle data wordt overgebracht naar een systeem dat optimaal is voor de wensen van de betreffende data
op het gebied van (langdurige) opslag. Dit gebeurt met de nodige kwaliteit- en integriteitcontroles.
3.5

Data formaten

Om toekomstig gebruik van de data mogelijk te houden, wordend standaard dataformaten gebruikt.
Samen met de datamanager kan onderzocht worden wat het meest bestendige dataformaat is. De tabel
met dataformaten die hiernaast opgenomen is, is afgeleid van de lijst van DANS en de UK Data Archive.
Type data

Formaten

Tekst documents

PDF(/A) (.pdf)
OpenDocument Text (.odt)
MS Word (.doc, .docx)
Rich Text File (.rtf)

Plain text

Unicode TXT (.txt, ...)

Spreadsheets

Comma Separated Values(.csv)
OpenDocument Spreadsheet
(.ods)
MS Excel (.xls, .xlsx)

Databases

ANSI SQL (.sql, …)
Comma Separated Values(.csv)
MS Access (.mdb, .accdb)

Statistical data

SPSS Portable (.por)
SAS transport (.sas)
STATA (.dta)
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Type data

Formaten

R
Pictures (raster)

JPEG (.jpg, .jpeg)
TIFF (.tif, .tiff)

Pictures (vector)

PDF(/A) (.pdf)
Scalable Vector Graphics (.svg)
Adobe Illustrator (.ai)
PostScript (.eps)

Video

MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
MPEG-4 H264 (.mp4)
Lossless AVI (.avi)

Echo beelden

4DView
DICOM

MRI beelden

3.6

DICOM

Datakwaliteit

Zowel voor als na het preserveren van de data vinden kwaliteitscontroles plaats. De controles worden
uitgevoerd door zowel de betrokken onderzoekers als de datamanager.
Uitgevoerde controles en de bevindingen worden als metadata opgeslagen en meegeleverd bij data
uitgifte.
3.6.1

Kwaliteitscontroles voor preservering

Voor preservering wordt alle data gecontroleerd op
 volledigheid van data,
 volledigheid van data packages (de eenheid waarin de data worden opgeslagen en uitgegeven),
 aanwezigheid/juistheid van de ‘sleutelcomponenten’ waarmee de verschillende data sets later aan
elkaar gekoppeld moeten kunnen worden: Wave, Experiment, Pseudocode en Versie (WEPV),
 eventuele dubbele data veroorzaakt door bijvoorbeeld meerdere trials voor 1 WEPV
 kwaliteitsbevindingen die kunnen duiden op issues in software, hardware of procedure
Daarnaast worden data- of domeinspecifieke controles gedaan zoals bijvoorbeeld
 ruis op MRI beelden
 de omvang van bepaalde bestanden (minimaal … MB)
 de volledigheid van een taak of vragenlijst
 opvallende meetwaarden of resultaten
Met deze controles wordt bewaakt dat de data goed bruikbaar is voor analyses en gekoppeld kan worden
aan andere data. Ook wordt voorkomen dat dubbele/onbruikbare data niet onnodig worden opgeslagen.
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Een andere belangrijke functie van deze controles is het snel bij kunnen sturen in een
dataverzamelingsproces indien nodig.
3.6.2

Kwaliteitscontroles op gepreserveerde data

Nadat de data is opgeslagen in ‘de kluis’ vinden ook regelmatig controles plaats. Deze controles hebben
een ander karakter en doel. Hierbij wordt over grotere perioden en grotere datasets gekeken. Er wordt
gekeken naar data karakteristieken die mogelijk wijzigen in de loop van de tijd, data integriteit, de
logistieke kant van het data verzamelen etc. Voorbeelden:
Zit er een ontwikkeling op de langere termijn in de kwaliteit van de data?
Sluit de verzamelde data aan op het aantal ingevulde logboeken en op het aantal inclusies?
Zijn alle verzamelde data aan elkaar te koppelen zoals gepland?
Voldoen de data, de datastructuren en de dataformaten nog steeds aan de wensen en eisen op dit
moment? (Volgens gangbare archivering/preservering richtlijnen: wijzigende inzichten, wijzigende
infrastructuren, wijzigende software etc.)
 Meten de experimenten werkelijk wat wij beogen te meten?





3.7

Metadata

Goed geplande en beheerde metadata is cruciaal om de verzamelde onderzoeksdata voldoende vindbaar
en/of toegankelijk en/of uitwisselbaar en/of (her)bruikbaar naar maatstaven van de FAIR principes.
Daarom zijn binnen YOUth de FAIR principes als uitgangspunt gebruikt bij het inrichten van het metadata
management.
Voor elk FAIR principe is een set metadata velden vastgesteld. Deze metadata worden vastgelegd door
een onderzoeker, onderzoeksassistent, datamanager of apparaat. Metadata wordt in gestructureerde en
ongestructureerde (minder gestructureerde) vorm vastgelegd. De gestructureerde metadata wordt
opgeslagen in een vastgesteld XML schema, een XML bestand voor elke data package. De niet/minder
gestructureerde metadata wordt vastgelegd in tekst documenten in vrije vorm. Voorbeelden hiervan zijn
configuratiegegevens van een apparaat in een config.txt bestand en een beschrijving van een protocol in
een MS Word bestand.
3.8

Logboeken

Voor vragenlijsten, die door deelnemers zelf worden ingevuld, worden geen logboeken bijgehouden, voor
alle andere experiment typen wel. Dit kan, afhankelijk van experiment en situatie, op twee manieren
gebeuren:
 Op papier worden alle benodigde aantekeningen gemaakt en kort na het experiment (in ieder
geval dezelfde dag) wordt op basis van deze aantekeningen in een webapplicatie een digitaal
logboek ingevuld
 Tijdens de uitvoer van het experiment wordt direct een digitaal logboek gevuld in de
webapplicatie.
De gebruikte webapplicatie is LimeSurvey, een systeem dat breder ingezet wordt binnen de UU en dat
wordt beheerd door de Faculteit Sociale Wetenschappen. Bouw en beheer van de logboeken zelf gebeurt
door de datamanager van YOUth.
Door een goed versiebeheer van de logboeken is voor elke meting te achterhalen welke versie is gebruikt.
Een logboek wordt in principe bevroren. Dat betekent dat deze na invullen niet meer aan te passen is.
Wanneer dit toch nodig is, bijvoorbeeld wanneer datakwaliteit issues worden geconstateerd, kan alleen
de datamanager met terugwerkende kracht wijzigingen aanbrengen. Hierbij worden audit trail gegevens
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vastgelegd waardoor altijd te achterhalen is welke wijzigingen wanneer door wie zijn gedaan en om welke
reden. Deze informatie dient ingevoerd te worden in de audit trail sectie van het logboek. Wanneer deze
sectie nog niet aanwezig is in een logboek dan wordt deze informatie opgeslagen in het opmerkingen veld
van het logboek of in een Note To File. Vervolgens wordt ingepland om een audit sectie in te bouwen in
het betreffende logboek.
3.9

Cohort administratie

De cohort administratie omvat onder andere registratie en beheer van alle deelnemers, het afgegeven
Informed Consent (IC), bezoeken aan het KKC en communicatie.
Deze administratie vindt plaats in de webapplicatie SLIM. Dit systeem maakt tevens een pseudocode aan
voor elke deelnemer die gebruikt wordt voor de pseudonimisering van alle onderzoeksdata.
3.10

Gegevensbescherming

Participanten van het onderzoek wordt gegarandeerd dat hun privacy optimaal beschermd wordt.
Hiervoor is het onder meer noodzakelijk de onderzoeksgegevens van de NAW-gegevens
(communicatiegegevens) te scheiden. Hieronder wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens opgeslagen
worden en hoe deze beschermd worden.
3.10.1

Doel van registratie persoonsgegevens

Bij YOUth worden persoonsgegevens geregistreerd en gedurende minimaal de duur van het onderzoek
bewaard, om de volgende redenen:
 Het onderzoek is verspreid over meerdere jaren. Persoonsgegevens zijn nodig om deelnemers
opnieuw te kunnen vragen voor een nieuwe onderzoeksronde (wave).
 Als deelnemers vragen om hun onderzoeksdata te verwijderen dan moet een koppeling kunnen
worden gelegd van persoon naar onderzoeksgegevens.
 Als per toeval iets ontdekt wordt tijdens het onderzoek dan moet de betreffende deelnemer
benaderd kunnen worden. Dat kan niet zonder koppeling van onderzoeksdata naar persoon.
3.10.2

Gegevensbeveiliging algemeen

Iedereen die met YOUth gegevens werkt is verantwoordelijk voor alle aspecten van beveiliging binnen de
eigen invloedssfeer, zoals deur op slot aan het einde van de dag, computer vergrendelen bij het verlaten
van de kamer, laptops aan een kabel, apparatuur niet laten slingeren of achterlaten in de auto, clean desk,
‘dwalende’ en/of onbekende personen aanspreken.
Er worden alleen mobiele ICT-middelen (laptops, tablets, smartphones, memory keys) gebruikt die zijn
beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
Bij verwijdering of hergebruik van apparatuur met informatiedragers (o.a. harde schijven maar ook bijv.
geheugenkaartjes van camera’s) wordt de daarop aanwezige informatie vernietigd of overschreven.
Men maakt gebruik van persoonlijke inlogaccounts. Die worden niet gedeeld, het gevolg hiervan is
namelijk al snel niet meer duidelijk is wie allemaal gebruik maakt van het account en dat het wachtwoord
nooit meer gewijzigd kan worden.
Indien een beveiligingsincident wordt geconstateerd, wordt direct contact opgenomen met het Computer
Emergency Response Team UU (CERT-UU) en de Datamanager. Het team is 7 dagen per week bereikbaar
voor calamiteiten van 8.30 – 23.00 uur. E-mail: cert-uu@uu.nl. Telefoon: +31 (30) 253 5959 (voor
spoedeisende gevallen). De procedure is terug te vinden in de SOP ‘meldplicht datalekken’.
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3.10.3

Bescherming persoonsgegevens

Alle individuele medewerkers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van het IC en het beschermen van
de privacy van de deelnemer. Zo worden geen direct of indirect herleidbare persoonsgegevens
geregistreerd bij het verzamelen van onderzoeksdata (ook niet in aantekeningen).
Volledig anonimiseren van persoonsgegevens biedt maximale bescherming. Dat is bij YOUth om
onderstaande redenen niet mogelijk:
 Bij het verzamelen van de data in de verschillende meetmomenten moeten data van dezelfde
deelnemer aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
 Bij het uitgeven van de data aan onderzoekers moeten data packages die betrekking hebben op
dezelfde deelnemer door de onderzoeker aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Daarom is gekozen voor pseudonimisering bij het verzamelen, opslaan en uitgeven van de data. Dit
betekent het omzetten van identificerende persoonsgegevens naar versleutelde gegevens. Bij YOUth zijn
de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen voor een optimale bescherming van
persoonsgegevens:
1. Bij registratie van de deelnemer krijgt deze een willekeurige Pseudocode toegekend. Deze code is
niet hetzelfde als, en ook niet herleidbaar tot, het Persoonsnummer of andere identificerende
persoonsgegevens die ook worden geregistreerd ten behoeve van correspondentie.
2. Bij het uitvoeren van een experiment wordt van een deelnemer alleen de Pseudocode
geregistreerd, geen direct identificerende persoonsgegevens (en persoonsnummers).
3. De uitzondering hierop is de online vragenlijst. Hiervoor moet ook het e-mailadres en
persoonsnummer worden gekoppeld aan de pseudocode omdat de deelnemer via email wordt
verzocht de vragenlijst in te vullen en de deelnemer toegang moet krijgen tot de juiste vragenlijst.
De toegang tot persoonsnummer en pseudocode gezamenlijk is beperkt tot medewerkers die uit
hoofde van hun functie de sleutel nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Het persoonsnummer zal nooit worden meegeleverd met onderzoeksdata (zie ook 4.).
4. Er zijn 3 categorieën gegevens. Door onderstaande opslag en autorisatie wordt geborgd dat alle
betrokkenen alleen toegang hebben tot die data die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden:
A. Persoonsgegevens (communicatiegegevens)
 Gekoppeld aan persoonsnummer
 Opgeslagen in SLIM (cohort administratiesysteem) en op K schrijf (afgeschermde map)
 Alleen toegankelijk voor het administratief personeel en de assistenten
B. Onderzoeksgegevens
 Gekoppeld aan pseudocode
 Opgeslagen op YODA en RDP
 Alleen toegankelijk voor de onderzoekers
C. Sleutel tussen de pseudocode en persoonsnummer
 Opgeslagen in SLIM en op K schrijf (afgeschermde map)
 Toegang tot de sleutel is beperkt tot medewerkers die uit hoofde van hun functie de
sleutel nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.
5. De opgestelde procedure t.b.v. data uitgifte en bijbehorende Data Transfer Agreement zorgen
voor optimale bescherming bij het gebruik van de data door onderzoekers. Zie hoofdstuk 6.
Bepaalde ruwe data met identificerende persoonsgegevens kunnen niet dusdanig worden
bewerkt (tegen evenredige inspanningen) zodat de herleidbaarheid naar persoon wordt
verwijderd. Bijvoorbeeld foto’s en video materiaal (het gezicht van de deelnemers is in beeld).
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Deze onderzoeksdata zijn daarom alleen inzichtelijk via een aparte procedure en na het tekenen
van een geheimhoudingsverklaring. De datamanager slaat het akkoord en de getekende
geheimhoudingsverklaring op een aparte locatie op.
Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze vernietigd. Of/wanneer persoonsgegevens
kunnen worden vernietigd hangt echter af van een aantal factoren.
Wordt er geen data meer verzameld die gekoppeld moet kunnen worden aan andere reeds
verzamelde data?
 Is er geen communicatie meer nodig met deelnemers?
 Hoeft geen gehoor meer te worden gegeven aan een mogelijk toekomstig verzoek van een
deelnemer tot vernietiging van zijn/haar onderzoeksdata?
 Kan na verwijdering van het persoonsgegeven een eventuele audit volledig worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld validatie dat het een werkelijk bestaande deelnemer is met een toentertijd
getekend IC)?
Persoonsgegevens kunnen ook vernietigd worden n.a.v. een verzoek van de deelnemer. Dit wordt in de
volgende paragraaf beschreven. Daarnaast hebben deelnemers ook recht op inzage in hun
persoonsgegevens, recht op correctie ervan en het recht om de verwerking ervan te beperken.


3.10.4

Terugtrekking deelnemer

Voorafgaand aan ieder meetmoment wordt er opnieuw Informed Consent verkregen. Een deelnemer
heeft op ieder moment het recht om zich terug te trekken uit het onderzoek. De deelnemer kan ervoor
kiezen dat de reeds verzamelde data gebruikt mag blijven (IC voor reeds verzamelde data blijft intact), of
vragen zijn gegevens niet meer te gebruiken voor (nieuw) onderzoek en geen persoonsgegevens meer te
bewaren.
Data die reeds voor onderzoek zijn uitgegeven worden niet vernietigd of geanonimiseerd. Data die nog
niet zijn uitgegeven wel. Dit gebeurt volgens een vaste procedure die is opgesteld om aan alle relevante
regelgeving en richtlijnen te voldoen. Deze procedure is vastgelegd in hoofdstuk “Verwerking stoppen
deelname - DM procedure” in document “SOP (tijdelijk) Stoppen Deelname”.

4.

Data preservering

4.1

Bewaartermijn

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening zegt dat onderzoeksdata minstens 10 jaar moeten
worden bewaard. De gedragscode zegt echter niet wanneer deze termijn ingaat. Het beleidskader
onderzoeksdata UU stelt: ingaande ná een publicatie. Voor YOUth betekent dit “ingaande na de laatste
publicatie”.
WGBO (artikel 454) stelt dat medische gegevens van patiënten in een dossier 15 jaar opgeslagen moeten
worden, of langer als het nodig is.
Data ten behoeve van een publicatie wordt nog minimaal 10 jaar na een publicatie bewaard. Alle ruwe
data worden minimaal 15 jaar na het verzamelen bewaard, inclusief metadata.
De direct en indirect identificerende persoonsgegevens vormen een uitzondering. De Wbp/AVG stelt dat
persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
zij verzameld zijn of waarvoor zij worden gebruikt. Ze mogen echter wel gearchiveerd worden voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
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Mocht in de toekomst overwogen worden om over te gaan tot vernietiging, archivering of onder open
licentie beschikbaar stellen van alle YOUth data (na anonimisering) dan zal dit besluit worden genomen
door de hoofdonderzoeker die eindverantwoordelijk is.
4.2

Verwachte omvang

Samen met UU ITS zijn de volgende uitgangspunten geïnventariseerd omtrent de verwachte ruwe data:
Databron

Berekening

Verwachte omvang

Questionnaires 27.000 meetmomenten * 3 vragenlijsten a 1 mb per
vragenlijst

81 GB

EEG

18.000 meetmomenten * 900 MB per bezoek

16 TB

PCI

27.000 meetmomenten * 20 minuten videobeeld a
600MB

17 TB

Biodata

-

-

MRI

Ruwe scans: 9.000 scans * 1 GB per scan

9 TB

EyeTrack

27.000 meetmomenten * 300 MB

8 TB

ComputerTaak 27.000 meetmomenten * 0,5 MB

14 GB

Echo

6.000 meetmomenten * 255MB

1,5 TB

Lab
Logboeken

27.000 meetmomenten * 10 kb

270 MB

Subtotaal ruwe data

53 TB

Back-up (2x 53TB)

106 TB

Totale opslag ruwe data

159 TB

Bewerkte versies van de data (3x 53TB)

159 TB

Backup van bewerkte versies

159 TB

Totale omvang

477 TB

Yoda is zeer goed schaalbaar, er worden tijdens het verzamelen van de data en de periode van
preservering t.b.v. toekomstige studies geen problemen verwacht wat betreft opslagcapaciteit.
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5.

Toegang tot de data

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen het proces en de uitgangspunten bij het uitgeven van YOUth data
aan onderzoekers. Een uitwerking van de werkwijze en criteria rondom aanvraag en publicatie is te vinden
in “Publication guidelines YOUth”. Een uitwerking van de exacte procedure t.a.v. aanvraag en uitgifte is
beschreven in “SOP data aanvraag en uitgifte”.

5.1

Aanvraag- en uitgifteproces

5.1.1

‘YOUth Data Issuing’ hoofdproces

5.1.2

Aanvraag

Als een onderzoeker (postdoc of hoger) toegang wil tot YOUth data voor wetenschappelijke analyses moet
hij/zij een (onderzoeks)voorstel indienen bij de YOUth publicatiecommissie (toetsingscommissie). Hierbij
wordt een vast model gebruikt. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur die vervolgens een besluit
neemt.
Een belangrijk uitgangspunt is dat data altijd worden uitgegeven voor een enkele onderzoeksvraag, die
binnen het afgegeven Informed Consent van de deelnemers valt.
Na goedkeuring van het voorstel dient de onderzoeker via een Data Request formulier een gedetailleerd
data verzoek in bij de datamanager. De datamanager checkt of dit verzoek past bij de aanvraag. Zo niet,
dan overlegt de datamanager dit met de publicatiecommissie.
5.1.3

Uitgifte

De datamanager toetst of het data verzoek binnen het goedgekeurde research proposal valt. Bij twijfel en
bij wijzigingen in een proposal wordt overlegd met de commissie.
Ook bewaakt de datamanager dat geen direct herleidbare persoonsgegevens worden uitgegeven wanneer
dit niet noodzakelijk is voor de onderzoeksvraag. Is dit nodig voor het onderzoek, bijvoorbeeld in geval van
videobeelden, dan vraagt de datamanager hier expliciet goedkeuring voor aan de toetsingscommissie en
tekent de onderzoeker een geheimhoudingsverklaring.
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Hetzelfde geldt voor een verzameling van verschillende indirect herleidbare gegevens die samen alsnog
resulteren in herleidbaarheid naar een persoon. Hierbij heeft de datamanager ook de optie om met
anonimiseringstechnieken de data te bewerken om de herleidbaarheid weg te nemen. Denk hierbij aan
het categoriseren van data in (super)typen: een postcode wordt een plaats of provincie.
Uitgifte van biologisch materiaal vindt alleen plaats na goedkeuring door de onafhankelijke
Toetsingscommissie Biobanken (TCBio), na uiteraard goedkeuring van de YOUth toetsingscommissie.
Er worden vaste templates (modellen) gebruikt voor de Research Proposal, Data Request Form en Data
Transfer Agreement. Deze worden momenteel nog geoptimaliseerd in samenwerking met Juridische
Zaken.
5.2

Rechten op de data

Rechten op YOUth data liggen niet bij het consortium of cohort aangezien dit geen rechtspersonen zijn,
maar bij de UU of het UMC Utrecht of partijen gezamenlijk. Het gebruik van de data door Universiteit
Utrecht en het UMC Utrecht in het kader van WP1 is vastgelegd in en een Additional Agreement on Data,
behorend bij de Consortium Agreement. Het verstrekken van data aan (onderzoekers van) andere
organisaties is hier niet in geregeld.
Wie de rechten op de verschillende data heeft is oa afhankelijk van wie (onder welk dienstverband) de
data heeft verzameld/gegenereerd en met welk apparaat/systeem van welke partij dat is gedaan. Dat is of
de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht of partijen gezamenlijk en dat kan per onderzoek/experiment
verschillen.
Het ministerie van OCW stelt zich in de Consortium Agreement als financierder mede-eigenaar van alle in
dit onderzoek gegenereerde data. Hier moet bij de verzameling, verwerking, uitgifte en gebruik van data
rekening mee worden gehouden in die zin dat afspraken hierover moeten voldoen aan de NWO Criteria.
Tevens dient bij elke publicatie te worden vermeld dat deze tot stand gekomen is met de steun van OCW.
De data staat onder een, per geval te kiezen, licentie (zie het overzicht in ‘Licensing open data: a practical
guide’). Zo is het voor iedereen duidelijk hoe deze data gebruikt mag worden. De rechten en plichten van
een onderzoeker m.b.t. data die hij/zij ontvangt zijn daarnaast vastgelegd in de Data Transfer Agreement.
Exclusieve rechten voor hergebruik of publicatie van onderzoeksdata worden niet overgedragen aan
commerciële uitgevers en hun vertegenwoordigers.
Eindverantwoordelijkheid voor de opslag van de ‘ruwe data’ is Chantal Kemner. De operationele
verantwoordelijkheid ligt bij datamanager. De verantwoordelijkheid van de opslag van de ‘bewerkte data’
ligt bij de onderzoeker.
5.3

Kosten datamanagement

5.3.1

Kosten tijdens het onderzoek

In de begroting zijn 2 posten opgenomen ten behoeve van datamanagement:
Post

Personeel – datamanager

Begroot
(per kalenderjaar
in €)

60.000,-

YOUth onderzoek

Materieel – managementkosten, registratiekosten,
hostingskosten
5.3.2

50.000,-

Kosten na het onderzoek

De begroting loopt tot en met mei 2023. Er zal uiterlijk in 2022 een plan moeten komen voor de
voortzetting van datamanagement na dat moment. Dat plan zal mede gevormd worden door de
verwachting of na mei 2023 nog data verzameld worden. Dat beinvloedt de jaarlijkse kosten van
preservering en de aard van de benodigde activiteiten: enkel ten behoeve van preservering en uitgifte of
ook ten behoeve van verwerking, metadatering, kwaliteitscontrole en opslag van nieuwe data.

Bijlage 1: Stakeholders

