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Geachte datamanagers en projectleiders,

Graag willen wij u informeren over de aanpassing in de pacemaker- en ICD registratie invoer-applicatie
in verband met de aanstaande wijzigingen in de privacy wetgeving.
De huidige invoer-applicatie biedt de mogelijkheid om passen voor patiënten te printen waarop de in de
patiënt aanwezige device- en lead gegevens genoteerd worden. Wanneer een patiënt meerdere
interventies heeft ondergaan in verschillende centra, dan werden deze gegevens tot op heden
gecombineerd en konden inzichtelijk gemaakt worden voor alle participerende centra.
De introductie van de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) zorgt ervoor dat de NHR het delen van
patiëntgegevens tussen centra niet langer kan faciliteren zonder uitdrukkelijke toestemming van de
patiënt.
Omdat deze toestemming van de patiënt niet verkregen wordt als onderdeel van het registratieproces
zal vanaf 1 mei a.s. de mogelijkheid om gegevens te delen tussen verschillende ziekenhuizen komen te
vervallen in de pacemaker/ICD applicaties. Alleen interventies die zijn uitgevoerd in het eigen ziekenhuis
kunnen geregistreerd, ingezien en geprint worden. De functionaliteit om passen te printen in de invoerapplicatie blijft gewoon bestaan, echter zullen hierop alleen device- en lead gegevens genoteerd kunnen
worden van interventies die binnen uw eigen centrum hebben plaats gevonden.
Wanneer u een compleet overzicht van de actieve device- en lead gegevens op de pas wenst te printen,
dan verzoeken wij u om deze gegevens in het kader van uw behandelrelatie met de patiënt zelf op te
vragen bij collega centra, en de pas te printen met behulp van de beschikbare systemen binnen uw
centrum.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen
tijde contact met ons opnemen via info@nederlandsehartregistratie.nl of telefoonnr. 088-2200900.

Met vriendelijke groet,
Namens het NHR bestuur,

Dennis van Veghel

