Handleiding gebruikers overeenkomst NICE Online

Inleiding
De stichting NICE heeft altijd tot doelstelling gehad om de verzamelde data voor de gebruiker inzichtelijk
en laagdrempelig beschikbaar te maken. Met de komst van de via internet beschikbare
ondervragingsmethode ‘NICE online’ lijkt dit streven te worden gerealiseerd. Aan de andere kant wil de
stichting NICE de anonimiteit van de deelnemende centra of individuele patienten niet schenden. Ook de
kwaliteit van de gepresenteerde data en van de –via NICE online - geextraheerde data wil de stichting
borgen. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen heeft het bestuur de volgende voorwaarden en
spelregels opgesteld.
Toegangsverlening tot NICE online
Vanuit ieder participerend centrum kunnen personen, verbonden aan de ICU, toegang krijgen tot NICE
online. Toegangsnummer en wachtwoorden worden alleen op persoonlijke basis verstrekt. De aanvraag
hiertoe dient te worden gestuurd naar de secretaris van de stichting. De aanvraag dient mede ondertekend
te worden door het NICE contactpersoon in desbetreffend centrum. De software zal elke drie maanden
vragen het wachtwoord te wijzigen. Indien het wachtwoord meer dan drie maanden verlopen is, zal de
account worden geblokkeerd. Om deze account te deblokkeren moet een nieuwe aanvraag naar de
secretaris van de stichting gestuurd worden. Indien een gebruiker het betreffende ziekenhuis verlaat, dient
dit terstond bij de secretaris van de stichting gemeld te worden.
Uitgangspunten voor gebruik
De NICE online software is gemaakt om data-extractie vanuit de NICE database te faciliteren. Naast
voorgedefinieerde vragen (queries) bestaat de mogelijkheid om zelf queries te maken. Omdat de stichting
NICE de inhoud en structuur van de zelfgemaakte queries niet kan controleren, mogen de resultaten van
de NICE online queries enkel en alleen gebruikt worden voor intern (binnen uw eigen centrum) gebruik.
Vraagstellingen voor extern gebruik (publicaties, voordrachten etc) mogen wel getest worden in de NICE
online omgeving, maar er moet een officieel verzoek tot dataextractie aan de stichting NICE gestuurd
worden. De vraagstelling kan dan door de stichting verricht cq herhaald worden, waarna de stichting ook
de validiteit van de geleverde data kan garanderen.
Anonimiteit
In de NICE online database zijn de persoongegevens verwijderd. De deelnemende centra worden met
(steeds wisselende) letters aangeduid. Hoewel dit de mogelijkheden tot ondervraging van de database
beperkt, wordt wel de anonimiteit van de deelnemende centra hierdoor gegarandeerd. Het centrum van de
gebruiker zal in vragen waarin centra worden vergeleken worden aangeduid als “mijn centrum”.
Indien er toch sprake van lijkt te zijn dat er herleidbare gegevens geextraheerd zijn, mogen deze onder
geen enkele voorwaarde naar buiten gebracht worden. De NICE online applicatie houdt een logboek bij
van zowel tijd, gebruiker als inhoud van de vraagstelling.
Specifieke spelregels
- Toegangsnummer is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan dat meerdere personen hetzelfde
toegangsnummer gebruiken.
- Anonimiteit moet gewaarborgd blijven. Indien er toch sprake van lijkt te zijn dat er herleidbare
gegevens geextraheerd zijn, mogen deze onder geen enkele voorwaarde naar buiten gebracht
worden.
- Gegevens vanuit de NICE online zijn enkel en alleen voor intern gebruik.

Gebruikers overeenkomst NICE Online
Ondergetekende (naam gebruiker) ________________________________________________________
werkzaam in het (naam instelling) ________________________________________________________
te (plaats instelling) ____________________________________________________________________
verklaard de voorwaarden voor gebruik van de NICE online omgeving, zoals gedefinieerd in
“Handleiding gebruikersovereenkomst NICE Online”, te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

____________________

____________________

___________

(naam gebruiker)

(handtekening)

(datum)

email adres gebruiker __________________________________________________________________

Voor akkoord vanuit (naam instelling) _____________________________________________________

____________________

____________________

___________

(naam NICE contactpersoon)

(handtekening)

(datum)

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u retourneren naar:
Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
Mevr. G. van Velzen, Secretariaat NICE
Postbus 23640, 1100 EC Amsterdam
Of scan en mail: secretariaat@stichting-nice.nl

