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Privacyverklaring onderzoek naar het 
onderscheiden van het samen of alleen 
voorkomen van Insomnie en Obstructief Slaap 
Apneu 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Philips, 
Kempenhaeghe en TU/e voor het onderzoek naar het onderscheiden van het samen of alleen voorkomen 
van Insomnie en Obstructief Slaap Apneu (het “Initiatief”). 
Laatste versie: 25 juni 2021 
 
Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken? 
De data voor deze studie is verzameld en wordt beheerd door Kempenhaeghe. Deze data wordt gedeeld 
met Philips en TU/e voor de doelen die in deze privacyverklaring staan beschreven.  
 
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe (“Kempenhaeghe”) 
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze, Nederland 
Voor vragen over de gegevensverwerking van Kempenhaeghe kunt u contact opnemen met de functionaris 
gegevensbescherming FG@kempenhaeghe.nl 
 
Philips Electronics Nederland B.V. en gelieerde ondernemingen ("Philips") 
High Tech Campus 52, 5656 AG, Eindhoven, Nederland 
Contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming via dit contact formulier. 
(https://www.philips.nl/c-e/questions-and-feedback.html)  
 
Technical University Eindhoven (“TU/e”) 
Groene Loper 3, 5612 AE Eindhoven, Nederland 
Voor vragen over de gegevensverwerking van TU/e kunt u contact opnemen via 
https://www.tue.nl/storage/privacy/  
 
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld? Met welk doel? Met wie worden de persoonsgegevens 
gedeeld? Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
Philips gebruikt als bron de SOMNIA database, beheerd door Kempenhaeghe. Hierin zit uw data indien u 
toestemming heeft gegeven voor het SOMNIA project "Sleep and OSA Monitoring with Non-Invasive 
Applications, the SOMNIA database". De gegevens zijn verzameld om studies te ondersteunen die als doel 
hebben te kijken of nieuwe meettechnieken net zo goed slaap en slaapproblemen kunnen meten als 
traditionele technieken. Zoals deze studie. 

Welke gegevens Doel Met wie gedeeld Bewaartermijn  
Signalen van de 
slaapregistratie (PSG): 
- Hersenactiviteit (EEG) 
- Oogactiviteit (EOG) 
- Spieractiviteit (EMG) 

Kijken of er onderscheid 
gemaakt kan worden tussen 
mensen met Insomnie en 
Obstructief Slaap Apneu 
(OSA) en mensen met alleen 
Insomnie of alleen OSA. Dit 
op basis van gegevens 
verzameld voor het 
slaaponderzoek. 
 
 

Philips en TU/e 
(zijn al in bezit 
van 
Kempenhaeghe) 
 
 
 

Kempenhaeghe: 
bewaart de originele 
gegevens in de 
SOMNIA database 15 
jaar 
 
Philips: Aan het einde 
van de studie zal alle  
data, ontvangen van 
kempenhaeghe, 
worden vernietigd. de 

Resultaten van de 
polysomnografie analyse 
(events):  
- gescoorde slaap stadia,  
- ademhalingsstops (OSA 

event + hypopneas); 
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- ademhalingsgerelateerde 
arousals (RERA) 

- arousals 
- beenbewegingen 
- snurken 

einddatum wordt 
geschat op 1 juli 
2022. 
 
TU/e: TU/e bewaart 
de data niet. Data 
wordt alleen verwerkt 
in het kader van de 
werkgever van de 
onderzoeker. 
  

Kenmerken voor de 
aanwezigheid/ernst van een 
ademstop:  
- Aantal ademstops per uur 
(AHI) 
- Aantal ademhalings 
verstoringen (RDI) 
- Aantal zuurstofsaturatie 
dalingen in het bloed (ODI) 

Gescoorde slaappatroon met 
behulp van slaapstadia (N1, 
N2, N3, REM, Wake) 

Persoonlijke kenmerken 
(leeftijd, geslacht, BMI, 
Gediagnostiseerde 
slaapstoornis(sen), wel of 
geen slaap apneu 
behandeling tijdens 
slaapregistratie (PSG)), 
Medicatie en dosis (alleen 
voor patienten die 
betablockers gebruiken) 

Uitkomsten van de 
vragenlijsten 
(ESS: epworth sleepiness 
scale; PSQI: pittsburgh sleep 
quality index; ISI: insomnia 
severity index; HADS: 
hospital anxiety and 
depression scale) 

 
Op alle studie specifieke documenten, wordt naar u verwezen door een deelnemerscode, niet door naam. 
Philips ontvangt van Kempenhaeghe alleen de gecodeerde gegevens, dus geen direct identificerende 
gegevens. Deze gecodeerde gegevens worden in de privacywetgeving ook wel persoonsgegevens genoemd. 
In de tabel hierboven is te vinden om welke persoonsgegevens het voor dit initiatief gaat. 

 
Uw deelname aan- en de informatie verzameld tijdens dit onderzoek is vertrouwelijk. Persoonsgegevens 
worden vertrouwelijk gehouden voor zover wettelijk toegestaan. Daarnaast kunnen de volgende personen 
toegang krijgen tot persoonsgegevens: 

• Personen die de studie uitvoeren;  

• Personen die beroepsmatig toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben, zoals personeel 
dat de toestemmingsformulieren beheert. 

Resultaten kunnen gepubliceerd worden zonder uw identiteit bekend te maken. 
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Wat is het doel en de wettelijke basis voor de verwerking? 
Op basis van uw toestemming worden uw persoonsgegevens voor het volgende doel verwerkt: 

• Kijken of er onderscheid gemaakt kan worden tussen mensen met Insomnie en Obstructief Slaap 
Apneu (OSA) en mensen met alleen Insomnie of alleen OSA (het meten van slaapproblemen). Dit 
op basis van gegevens verzameld voor het slaaponderzoek. 

 
Lees alstublieft de Algemene Privacyverklaring voor betrokkenen voor aanvullende (algemene) doelen 
waarvoor uw data kan worden gebruikt. 
 
 
Bent u verplicht om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken?  
De verstrekking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring is vrijwillig. Als u deze gegevens 
niet verstrekt, betekent dit dat u niet deel (meer) kunt nemen aan de onderzoeken. 
 
 
Meer informatie over de verwerking door Philips 
Meer informatie over: Andere verwerkingsdoeleinden, Bescherming van uw gegevens, Uw rechten, 
Wijzigingen in deze privacyverklaring of Hoe u contact met Philips op kunt nemen, kunt u lezen in 
Algemene Privacyverklaring voor betrokkenen. 
 

https://www.philips.com/c-dam/corporate/research/privacy-notices/privacy-notice-generic-cto-nl.pdf
https://www.philips.com/c-dam/corporate/research/privacy-notices/privacy-notice-generic-cto-nl.pdf

