
Overzicht procedures NKR-gegevensaanvragen wetenschapscommissie DUCG 
 
Reguliere procedure 
Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek met als hoofdonderwerp slokdarm- en/of maagkanker volgen de 
reguliere procedure zoals beschreven op de websites van de DUCG en IKNL. 
 
Versnelde procedure 
Omschrijving 
Deze aanvragen hoeven niet in de WSC besproken te worden, omdat ze niet aan de criteria voor de reguliere 
procedure voldoen. Om toch inzicht in en controle te houden over deze aanvragen worden deze aanvragen 
voorgelegd aan de voorzitter van de WSC met de vraag of deze aanvragen inderdaad niet onder de reguliere 
procedure vallen. 
 
Welke aanvragen vallen onder deze procedure? 

• Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek waarbij de hoofdvraag niet op slokdarm- en/of maagkanker 
is gericht, maar de gevraagde data wel informatie over slokdarm- en/of maagkanker bevatten.  
Bijvoorbeeld incidentie/overlevingsstudies m.b.t. meerdere tumorsoorten en grote tumor-overstijgende 
internationale studies. 

• Aanvragen voor uitbreidingen van wetenschappelijke studies die eerder wél door de wetenschappelijke 
commissie en vergadering zijn beoordeeld en waarbij de uitbreiding onder hetzelfde onderzoeksdoel 
blijft vallen. 
Bijvoorbeeld aanvragen van extra items of een extra incidentiejaar. 
  

Jaarlijks overzicht overige aanvragen 
Omschrijving 
Aanvragen van ziekenhuizen m.b.t. eigen patiënten of aanvragen die niet een wetenschappelijk kerndoel hebben, 
hoeven niet besproken te worden in de WSC van de DUCG. Voor de volledigheid wordt aan het einde van ieder 
jaar aan de WSC van de DUCG een overzicht van de uitgeleverde aanvragen verstrekt. 
 
Welke aanvragen vallen onder deze procedure? 

• Aanvragen van data van slokdarm- en/of maagkankerpatiënten die in het eigen ziekenhuis zijn 
gediagnosticeerd en/of behandeld. 
Bijvoorbeeld opvragen van eigen patiëntenlijst  

• Aanvragen over slokdarm- en/of maagkanker die niet als kerndoel wetenschappelijk onderzoek hebben. 
Bijvoorbeeld incidentiecijfers ter onderbouwing van subsidieaanvraag 

 
Aanvragen zonder betrokkenheid van wetenschapscommissie DUCG 

• Niet slokdarm- en/of maagkanker-specifieke koppelingen met externe studies.  
• Niet slokdarm- en/of maagkanker-specifieke levering aan eigen ziekenhuis 
• Overige niet slokdarm- en/of maagkanker-specifieke aanvragen 

https://www.ducg.nl/aanvraag-nieuw
https://www.iknl.nl/cijfers/gegevens-aanvragen/wetenschappelijke-toetsing

