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Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) informatie voor onderzoekers 
www.lumc.nl/org/elan/elan-informatie-voor-onderzoekers 

  
 
Kosten ELAN-H 
 
ELAN-H (Huisartsen) is een uniek huisartsen-netwerk met (op dit moment) meer dan 140 
deelnemende huisartsen en data van meer dan 800.000 patiënten in de ELAN-huisartsendata. Via 
ELAN-H zijn inmiddels tientallen onderzoeken verricht en we hopen dat in de komende jaren voort 
te kunnen zetten. 
  
Er worden kosten in rekening gebracht voor het verrichten van onderzoek in ELAN-H. Het gaat hier 
om gebruik van ELAN-huisartsendata en het versturen van mailings naar de ELAN huisartsen. Deze 
vergoedingen worden gebruikt ter ondersteuning van de algemene infrastructuur van ELAN,  
bijvoorbeeld data management en kosten voor de brondata via Stizon, etc.  
 

Data aanvraag (hoofdaanvrager afdeling PHEG) €1000 

Data aanvraag (hoofdaanvrager LUMC, geen PHEG) €2000 

Data aanvraag (hoofdaanvrager buiten LUMC) €5000 

Data update (bij reeds bestaande aanvraag) €500 

Data aanvraag complex (bijv. herhaalde metingen) Op aanvraag 

Mailing naar ELAN huisartsen (voor deelname onderzoek, patiënt inclusie, etc.) €250 

Deelnemer rekrutering via STIZON (ELAN-huisartsendata als steekproefbestand) €2250 

  
 

Kosten ELAN-GGDH 

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) wordt door de afdeling PHEG op de LUMC-Campus Den Haag 
en het LUMC ondersteund met de data-infrastructuur van ELAN-GGDH. In ELAN-GGDH delen niet 
alleen huisartsen, maar ook de ziekenhuizen, de gemeente en in de toekomst ook andere 
zorgverleners gepseudonimiseerde gegevens met het CBS als “trusted third party”. Dankzij het CBS 
kunnen deze gepseudonimiseerde gegevens nog verder worden verrijkt met gegevens die het CBS al 
onder haar hoede heeft, zoals huishoudsamenstelling en inkomen.  

Binnen ELAN-GGDH wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘remote access (RA)’ data-
infrastructuur van het CBS. Het CBS rekent kosten per onderzoeker voor het gebruik van de RA 
omgeving. Daarnaast rekent het CBS kosten voor het gebruik van microdata. Tot slot is er een vast 
bedrag gekoppeld aan de verplichte output check door het CBS, ontworpen ter preventie van 
traceerbaarheid naar individuen. Onderzoekers hebben ook de mogelijkheid om een eigen dataset 
te uploaden naar de CBS-omgeving . Kosten hiervoor hangen samen met de gebruikte encryptie 
methode. 

Eenmalige registratiekosten €375 

Maandelijkse kosten actieve users €115 

Output check*   €240 

Maandelijkse contributie voor gebruik bestanden met microdata*   €60-80 

Kosten voor uploaden eigen databestanden €250-675 
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* Kosten kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers binnen het projecten. Bijvoorbeeld, wanneer twee 

onderzoekers een gecombineerde output maken, waarvoor maar 1 output check nodig is. 

 


