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NVPC REDCap Library 
Wij willen een library maken met bepaalde dataset, bijvoorbeeld voor DIEP-
onderzoek. Deze datasets zullen geëxporteerd en vervolgens naar ons gestuurd 
worden zodat wij ze kunnen delen. In de loop van de tijd zullen we hier ook 
instructies voor plaatsen.  
 
Let op: We raden u aan om de vragenlijsten en data regelmatig te exporteren als 
back-up (zie pagina 9). 

 
Kamil Oflazoglu 
Suzanne Wilkens 
Danny Young-Afat 
Thierry Guitton 
Hinne Rakhorst 
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Creëer een nieuw project 

 
1.   Log in op REDCap en klik op Create New Project 

 
 

2.   Vul de gegevens in voor het nieuwe project: 
a.   Titel van het project 
b.   Doel: Research 
c.   Primair centrum 
d.   Afdeling 
e.   IRB (METC) nummer: geef hier aan dat het goedgekeurd is door de METC 

i.   Let op: Indien u patiëntengegevens zult verzamelen, dient het project 
goedgekeurd te zijn door de Medisch Ethische Toetsingscommissie. U 
dient dit zelf te aan te vragen. De NVPC en REDCap zijn niet 
verantwoordelijk voor de METC-Status van het project.  

f.   Tip: Geef aan een template te willen gebruiken bij het creëren van het project. 
Kies de template Basic Demography. 
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Begin met het bewerken van het project 
 

1.   Klik op de titel van het project op uw startpagina, ga naar Project Setup 

 
 

Main project settings 
 

2.   Klik op Enable bij Use surveys in this project onder het kopje Main project Settings 
3.   Indien het een longitudinaal project is, klik dan op Enable bij Use longitudinal data 

onder het kopje Main project Settings. Verdere uitleg voor longitudinale studies volgt. 
 
Design your data collection instruments & enable your surveys 
 

4.   Klik op Online designer om de vragenlijsten te maken: 

 
5.   Klik op + Create om een vragenlijst te creëren. 

(Indien u Demographics als template heeft gebruikt, klik dan op Basic Demography 
Form om de vragenlijst te bewerken. 

 
6.   Klik op Add Field om een vraag toe te voegen 

 

7.   Hieronder een voorbeeld van een multiple choice vraag (met één antwoord): 
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a.   Kies hoe de antwoordmogelijkheden gecodeerd moeten worden (wanneer u de 

mogelijkheden toevoegt, begint REDCap automatisch met 1. Indien u het op een 
andere manier wilt coderen [bijv. Begin met 0 i.p.v. 1], kunt u de nummers 
handmatig veranderen). 

b.   Klik op YES  bij Identifier indien de vraag patiënt specifiek is (bijv. naam, 
contactgegevens, patiëntennummer etc.). 
 
Hieronder een preview van de vraag: 
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8.   Hieronder een voorbeeld van vraag met een kort antwoord: 

 

9.   Hieronder een voorbeeld van vraag met een specifiek antwoord (datum): 
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10.  Klik op Preview Instrument om de vragenlijst te bekijken hoe de uiteindelijke versie 
eruit zal zien. De vragenlijst kan altijd aangepast worden, ook nadat de vragenlijst in 
gebruik is genomen. Let wel op dat sommige eerder gegeven antwoorden kwijt kunnen 
raken. Het is dan ook belangrijk om de gegevens te exporteren (zie p. 9) voordat er 
wijzigingen worden aangebracht. 

 

 

11.   Keer terug naar de lijst met vragenlijsten, klik op Enable voor verschillende opties, zoals 
het automatisch laten starten van de volgende vragenlijst nadat deze is voltooid.  

 

 

12.  Importeer vragenlijsten van de REDCap Library door op Import te klikken 



REDCap	  Instructies	  
Creëer	  een	  nieuw	  project	  

	  

7	  
	  

 

 

13.  Hieronder een voorbeeld: QuickDASH 
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Enable optional modules and customizations 
1.   Klik op Enable bij Auto-numbering for records. Hierdoor zullen ingevoerde patiënten 

automatisch achtereenvolgend een nummer toegekend krijgen. 
2.   Scheduling module is een optie bij een longitudinale studie. 
3.   Randomization module is een optie voor randomisatie.  
4.   Designate an email field to use for invitations to survey participants is een optie om 

een survey te koppelen aan een e-mailadres. 
 

User rights and Permissions 
5.   Om andere gebruikers toegang te geven, ga naar User rights and Permissions. Het is op 

elk moment mogelijk om deze rechten te wijzigen. 

 

6.   Klik op Move your project to production status indien het opbouwen van het project 
klaar is 
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Exporteren van data 
  

1.   In het linker kolom van de startpagina van het project is Data Exports, Reports, and 
Stats te vinden. 

 

 
2.   Het is belangrijk om de “patient identifiers” uit te zetten bij het delen van de gegevens 

met andere centra door Remove all tagged identifier field aan te vinken.  
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Exporteren van vragenlijsten 
 
De vragenlijsten kunt u exporteren naar een CSV bestand als back-up voor uzelf. U kunt het 
bestand ook delen via bijvoorbeeld de mail met een andere REDCap gebruiker. Deze gebruiker 
kan uw vragenlijsten gebruiken (met dezelfde labels) door het bestand te importeren. 
   

1.    Om uw vragenlijsten te exporteren, klikt u op Data Dictionary bij de Online Designer.  
 

 
 

2.   Vervolgens klikt u op Download the current Data Dictionary 
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Importeren van vragenlijsten 
 

1.   Om een kant-en-klare vragenlijsten te importeren, klikt u op Data Dictionary bij de 
Online Designer. 

 
 

2.   Hier kunt u een vragenlijst importeren 

 
 

3.   Accepteer de wijzigingen 
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Engelse instructievideo’s 
 
Klik hieronder voor de specifieke Engelse instructievideo’s van de REDCap website:  
 
Introductie 

•   Korte REDCap introductie  (5 min) 
•   Gedetailleerde REDCap introductie (14 min) 

  
Basisfuncties 

•   Project Development introductie (4 min) 
–   Online Designer (5 min) 
–   Data Dictionary (10 min) 

•   Overzicht van het invoeren van data (16 min) 
•   Basisapplicaties (5 min) 

  
Project soorten 

•   Overzicht de verschillende type projecten (3 min) 
•   Traditionele projecten (3 min) 
•   Project bestaande uit één vragenlijst (5 min) 
•   Longitudinaal project (3 min) 
•   Longitudinaal project met het inplannen van automatische follow-ups (3 min) 
•   Operations Project (2 min)  

 
Speciale onderwerpen 

•   REDCap Mobiele App (2 min) 
•   Project Field Types (4 min) 
•   De kalender (7 min) 
•   Data Access Groups voor multicenter projecten (7 min) 
•   Data Resolution Workflow – Data Queries Module (5 min) 
•   Versleutelen van gegevens (2 min) 
•   Follow-up momenten definiëren (5 min) 
•   Vragenlijsten toekennen aan specifieke meetmomenten (3 min) 
•   Planningsmodule (7 min) 
•   Herhaling van vragenlijsten en meetmomenten (33 min) 

 
 
Contactpersonen 
 
Account registratie REDCap: Kamil Oflazoglu -- k.oflazoglu@gmail.com 
 
Technische vragen (REDCap gebruik): Suzanne Wilkens -- suzanne.c.wilkens@gmail.com 
 
Overige vragen (ingebouwde vragenlijsten etc): Danny Young-Afat -- dyoungafat@gmail.com 
 


