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Considerans
Overwegende dat:
a. SRZ is opgericht door de samenwerkende zorgverleners en zorginstanties met
het doel toegang te bieden tot een veilige en digitale gegevensuitwisseling tussen
zorgorganisaties in het belang van een goede cliëntenzorg;
b. SRZ hiertoe in 2013 het project Regioviewer is gestart om samenwerkende
zorgverleners en zorginstanties in de regio DWO/NWN deel te laten nemen aan
de Regioviewer, waarmee op afstand elektronische cliëntengegevens kunnen
worden ontsloten;
c. SRZ optreedt als beheerder van de Regioviewer en ten behoeve van het gebruik
daarvan en het faciliteren van de uitwisseling van gegevens betreffende cliënten
deelnameovereenkomsten afsluit met zowel de raadplegers van gegevens
(‘Dossierraadpleger’) als diegenen die deze gegevens aanbieden, waaronder de
Brondossierhouder;
d. Dossierraadpleger te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan de
Regioviewer;
e. Dossierraadpleger hierbij de benodigde deelnemersovereenkomst wenst aan te
gaan;
f. SRZ alles in het werk zal stellen om Dossierraadpleger naar tevredenheid gebruik
te laten maken van de Regioviewer en bijbehorende faciliteiten;
zijn partijen het volgende overeen gekomen:

1. Procedurebeschrijving
Integraal deel uitmakend van deze overeenkomst is de meest recente versie van
het document ‘Procedurebeschrijving Regioviewer’ (hierna: Procedurebeschrijving).
Een exemplaar van deze documenten is aan deze overeenkomst toegevoegd.
SRZ kan het Deelnemersreglement en de Procedurebeschrijving wijzigen na overleg
met de Brondossierhouders en Dossierraadplegers. Dit overleg zal zo veel mogelijk in
gezamenlijkheid worden gehouden. In geval van een wijziging, zal SRZ
Dossierraadpleger daarvan op de hoogte stellen.
De meest recente versie is te allen tijde in te zien c.q. op te vragen bij SRZ.

2. Verantwoordelijkheden
2.1

Aansluiting op de Regioviewer
Ten behoeve van de aansluiting van de Dossierraadpleger op de Regioviewer,
zal de Dossierraadpleger de gegevens verstrekken en de medewerking
verlenen als beschreven in de Procedurebeschrijving Regioviewer, dan wel
zoals in redelijkheid door SRZ wordt gevraagd.

2.2

Toegang tot brondossier
SRZ heeft met de deelnemende Brondossierhouders contractueel afspraken
gemaakt op grond waarvan de Brondossierhouder toestemming zal vragen
van cliënten voor het opnemen van diens gegevens in de Regioviewer en voor
het verstrekken van gegevens aan de Dossierraadpleger. Naar gelang het
autorisatieprofiel dat van toepassing is op Dossierraadpleger, kunnen de
gegevens ook daadwerkelijk worden geraadpleegd. SRZ stelt het
autorisatiebeleid vast in overleg met de Brondossierhouders en stelt conform
dat beleid de autorisatieprofielen op. Het autorisatiebeleid en de
autorisatieprofielen zijn opgenomen in de Procedurebeschrijving. Hierin wordt
beschreven welke gegevens er raadpleegbaar zijn voor welk type
zorgverlener.

2.3

Raadplegen van gegevens
Raadpleging van gegevens door een Dossierraadpleger vindt slechts plaats bij
aanwezigheid van een behandelrelatie tussen de cliënt en Dossierraadpleger.
De Dossierraadpleger zal de gegevens in de Regioviewer slechts raadplegen
indien er een behandelrelatie bestaat tussen de Dossierraadpleger en de cliënt
wiens gegevens het betreft. De Dossierraadpleger zal in de Regioviewer
dienen vast te leggen dat er sprake is van een behandelrelatie.
Raadplegingen worden in de Regioviewer gelogd en in voorkomende gevallen
aan cliënt en/of de desbetreffende Brondossierhouder en/of de daartoe
bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld. De geraadpleegde informatie
zal door middel van logging worden gemonitord.

2.4

Informatie aan de cliënt
De Dossierraadpleger van gegevens verstrekt informatie:
- aan de individuele cliënt persoonlijk op het moment van het aangaan van de
behandelrelatie, of
- voor de cliënten die reeds een behandelrelatie hebben, bij het eerste cliënt
contact.
De Dossierraadpleger zal aan de cliënt de informatie verstrekken die is
genoemd in het document Procedurebeschrijving Regioviewer, aan de hand
van de daar genoemde standaardformulieren. De Dossierraadpleger zal de
cliënt ook mondeling informeren over de verwerking van diens gegevens door
de Dossierraadpleger en SRZ en de Brondossierhouder.
SRZ zal op haar website een beschrijving opnemen van de verwerkingen in
het kader van de Regioviewer.

2.5

Rechten van de cliënt
Dossierraadpleger biedt de cliënt de mogelijkheden om zijn of haar recht uit
te oefenen op het geven, onthouden en het intrekken van toestemming voor
de verwerking van persoonsgegevens, of , indien toepasselijk, het maken van
bezwaar hiertegen. SRZ zal Dossierraadpleger hiertoe ondersteunen door het
verstrekken van de materialen als genoemd in de Procedurebeschrijving.
SRZ zal de cliënt de mogelijkheid bieden om zijn of haar recht te kunnen
uitoefenen op inzage in en correctie en/of verwijdering van de betreffende
gegevens in de Regioviewer, alsmede recht op een afschrift van deze
persoonsgegevens. Het kan gaan om het verbeteren, aanvullen verwijderen of
afschermen van gegevens.

2.6

Wettelijke verplichtingen
Zowel Dossierraadpleger als SRZ dient zich bewust te zijn dat de opgevraagde
zorggegevens onder het medisch beroepsgeheim kunnen vallen en zal met
deze gegevens op een zeer zorgvuldige wijze omgaan. Dossierraadpleger en
SRZ zullen zich met betrekking tot de opgevraagde gegevens houden aan alle
verplichtingen die de wet stelt, met name de Wet bescherming
persoonsgegevens en waar relevant de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst.

2.7

Bewaartermijn en verwijderen
De gegevens zullen in beginsel voor onbepaalde tijd verwerkt worden in de
Regioviewer, zolang dit voor het doel van de Regioviewer noodzakelijk blijft.

2.8

Beveiliging
De Dossierraadpleger zal er voor zorgen dat de toegang tot de Regioviewer en
het gebruik daarvan passend beveiligd zal worden tegen verlies en tegen
iedere vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder ongeautoriseerde
kennisname. De Dossierraadpleger zal daartoe in ieder geval er voor zorgen
dat op de juiste wijze uitvoering wordt gegeven van de toegangsbeveiliging
als beschreven in de Procedurebeschrijving.

3. Kosten
De kosten van de Regioviewer worden door de participerende instellingen in de SRZ
gedragen; aan de ondertekening van de overeenkomst zijn geen extra kosten
verbonden. De Dossierraadpleger zal de interne kosten voor aansluiting op de
Regioviewer zelf dragen.

4. Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst treedt in werking met ingang van ondertekening en duurt voort tot
het einde van de Regioviewer, tenzij deze overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door één der partijen. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient te
geschieden door middel van een aangetekende schriftelijke mededeling aan de
andere partij waarmee per direct kan worden opgezegd.

5. Rapportage en overleg
Op verzoek van SRZ zal Dossierraadpleger regelmatig overleg plegen over de
Regioviewer. Voor dit overleg kan Dossierraadpleger verzocht worden een kort
verslag te maken van de bevindingen.

6. Toerekenbare tekortkoming
Indien een partij gedurende een maand na schriftelijke aanmaning in gebreke is
gebleven aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen, heeft
de andere partij het recht, onverminderd zijn overige rechten in een dergelijk geval,
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een
aangetekende schriftelijke mededeling aan de andere partij.
7. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
zullen door het bestuur van SRZ en de dossierraadpleger worden besproken. Indien
noodzakelijk zal het geschil worden geëscaleerd naar het hoogste orgaan binnen de
instelling waar de dossierraadpleger werkzaam is. Indien het geschil niet langs deze
weg wordt opgelost, kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den
Haag.

8.

Ondersteuning

Voor algemene en administratieve vragen kunnen Deelnemers contact opnemen met
de contactpersonen van Stichting Regionaal Zorgvenster, zoals vermeld op de
website en in de Procedurebeschrijving.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

Dossierraadpleger

Stichting Regionaal Zorgvenster

Naam

Plaats

J.J.A.H. Klein Breteler
Voorzitter

Datum

UZI-pasnummer Dossierraadpleger: ……………..

Plaats

Datum

Bijlage 1 Begripsbepalingen
Stichting Regionaal Zorgvenster: Stichting Regionaal Zorgvenster, hierna te noemen
SRZ, statutair gevestigd te Delft.
Bestuur: Bestuur van de Stichting Regionaal Zorgvenster.
IHE-XDS Regioviewer: systeem dat cliëntinformatie ontsluit.
Brondossierhouder: Rechtspersoon die conform de Deelname-overeenkomst
cliëntengegevens uit het eigen zorginformatiesysteem beschikbaar stelt voor
raadpleging via de Regioviewer.
Dossierraadpleger: Zorgverlener, al dan niet in combinatie met een zorginstelling,
die conform de Deelname-overeenkomst via de Regioviewer cliëntgegevens
raadpleegt.
Deelnemer: Dossierraadpleger of Brondossierhouder.
Deelname-overeenkomst: overeenkomst tussen Stichting Regionaal Zorgvenster en
een Deelnemer.
Administratief beheerder: Degene die het administratieve beheer van de Regioviewer
uitvoert.
Technisch beheerder: Degene die het technisch beheer van de Regioviewer uitvoert.
Cliënt: natuurlijke persoon op wie de verwerkte gegevens betrekking heeft.
Beheer SRZ: fungeert als aanspreekpunt voor vragen van Deelnemers.
Contactgegevens staan vermeld op www.regionaalzorgvenster.nl

