
 
Deelnemersvoorwaarden  

Geef uw mening voor de beste zorg 

Panel Beatrixziekenhuis is een panel waar de mening van patiënten en inwoners van het 
werkgebied van het Beatrixziekenhuis centraal staat. U kunt zich inschrijven om een aantal 
keren per jaar een vragenlijst in te vullen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het 
Beatrixziekenhuis. 

Instemming met de Deelnemersvoorwaarden is noodzakelijk 
Om u aan te melden als deelnemer van het panel dient u in te stemmen met deze 
Deelnemersvoorwaarden. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze 
Deelnemersvoorwaarden heeft gelezen en dat u hiermee akkoord gaat. 

Wie kunnen meedoen aan ons panel? 
Iedereen kan deelnemer worden van het panel. Men dient over toegang tot internet te 
beschikken en in het bezit te zijn van een e-mailadres. Het is niet toegestaan om zich 
meerdere malen als deelnemer in te schrijven. Het Beatrixziekenhuis kan op elk moment de 
inschrijving van nieuwe deelnemers (tijdelijk) stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te 
schrijven. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan het panel met 
toestemming van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Door deze 
Deelnemersvoorwaarden te accepteren garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent of 
toestemming van je ouders/voogd hebt om deelnemer te worden. 

Onderzoeksuitnodigingen 
Deelnemers van het panel worden via een e-mail op de hoogte gesteld van onderzoeken 
waar zij aan kunnen deelnemen. In de e-mail die zij ontvangen staat een link naar de 
vragenlijst en de uiterste datum tot wanneer zij kunnen deelnemen aan het betreffende 
onderzoek. Deelname is niet verplicht en deelnemers kunnen per uitnodiging bewust kiezen 
voor deelname op elk gewenst tijdstip (totdat het onderzoek gesloten is). 

Persoonlijke gegevens 
Alle informatie die u verstrekt bij inschrijving voor het panel dient volledig, accuraat en juist te 
zijn. 

Het Beatrixziekenhuis voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en 
wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en 
internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn bij 
een onderzoeksproject. 

Het e-mailadres en de andere gegevens die bij het Beatrixziekenhuis bekend zijn, zullen 
nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft 
aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, 
gegeven, verhuurd, of op andere manieren uitgewisseld worden met derden. 

Privacy 
Persoonsgegevens worden door het Beatrixziekenhuis gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 
Het Beatrixziekenhuis zal de gegevens van deelnemers nooit op individueel niveau aan 
derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. 

Resultaten 
Resultaten van onderzoeken worden in zijn geheel geanalyseerd. Resultaten worden dus 



 
nooit op individueel niveau weergegeven. Onderzoeksresultaten kunnen worden 
gepubliceerd indien de opdrachtgever hier mee instemt. 

Opzegging deelname 
Deelname aan het Beatrixziekenhuis kan op ieder gewenst moment, zonder opgaaf van 
redenen, beëindigd worden. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink, welke in elke 
onderzoeksuitnodiging vermeld wordt. De verwerking van uw uitschrijving wordt zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen, na uw uitschrijving voltooid. 

Wijziging algemene voorwaarden 
Deze Deelnemersvoorwaarden kunnen altijd worden gewijzigd. Een wijziging zal duidelijk 
aan u worden gecommuniceerd. Indien u met een dergelijke wijziging niet kunt instemmen, 
staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Indien u na een wijziging ingeschreven blijft in 
het panel, bent u akkoord gegaan met de betreffende aanpassing van de 
Deelnemersvoorwaarden. 

 


