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Geachte heer/ mevrouw,
Graag bieden wij u hierbij de eerder toegezegde nieuwe versie aan van de dienstverlenings-overeenkomst
tussen uw ziekenhuis en de Nederlandse Hart Registratie (NHR). In constructief overleg met de NVZ en de NFU
zijn verschillende aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie die begin 2018 is
aangeboden.
De samenwerkingsvorm tussen uw ziekenhuis en de NHR, welke in de dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd,
blijft in essentie ongewijzigd. Wel zijn er nadere afspraken nodig tussen de ziekenhuizen onderling om hun
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking goed vorm te geven. Deze afspraken zijn
uitgewerkt in de Overeenkomst Gezamenlijke Verantwoordelijkheid. Tot slot wordt de meest recente versie van
de BoZ-verwerkersovereenkomst aangeboden ter vervanging van de oude verwerkersovereenkomst.
Hieronder lichten wij graag de belangrijkste aanvullingen toe.
Overeenkomst Gezamenlijke Verantwoordelijkheid (OGV)
De NHR houdt in opdracht van de aangesloten ziekenhuizen diverse registraties in stand. De zeggenschap over
de persoonsgegevens wordt voor iedere afzonderlijke registratie gezamenlijk uitgeoefend door de bij die
registratie betrokken ziekenhuizen. Zij zijn in dat verband aan te merken als gezamenlijke verantwoordelijken in
de zin van art. 26 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid
wordt in praktijk vormgegeven in de registratiecommissies. In deze registratiecommissies voorzien artsen namens
hun ziekenhuis de NHR van opdrachten tot het verwerken van gegevens.
De gezamenlijke verantwoordelijken zijn op grond van art. 26 AVG verplicht om hun respectievelijke
verantwoordelijkheden voor de nakoming van de AVG op transparante wijze vast te leggen. Daarom is een
Overeenkomst Gezamenlijke Verantwoordelijkheid (OGV) opgesteld. Deze overeenkomst dient door alle bij de
NHR aangesloten ziekenhuizen te worden getekend en geldt voor ieder individueel ziekenhuis ten aanzien van de
registraties waaraan dit ziekenhuis deelneemt. De rechten en verplichtingen uit de OGV gelden derhalve enkel
ten aanzien van de andere ziekenhuizen met wie u gezamenlijk zitting neemt in de betreffende registratie.
De besluitvorming binnen de verschillende registratiecommissies is uitgewerkt in het Reglement
Registratiecommissies. Hierin is onder andere vastgelegd dat alle ziekenhuizen voor de registraties waaraan zij
deelnemen een beslissingsbevoegde medicus afvaardigen. Om een effectieve en efficiënte besluitvorming
mogelijk te maken is voor registratiecommissies met meer dan dertig leden voorzien in een
vertegenwoordigingsprincipe en een rouleersysteem.
Ten aanzien van de invulling en afbakening van het mandaat van de medici in de registratiecommissies zijn
concrete afspraken opgenomen in de overeenkomst (OGV) en het Reglement Registratiecommissies.
Om de registratiecommissies te ondersteunen en de besluitvorming periodiek te evalueren ten aanzien van
compliance aan de privacywetgeving zal een privacycommissie worden ingesteld. De privacycommissie kan
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de registratiecommissies en de NHR.
BoZ Verwerkersovereenkomst
Iedere registratiecommissie geeft instructies aan de NHR met betrekking tot de gegevensverwerking. In dit kader
wordt vanuit de verschillende registratiecommissies door de betrokkenen zorgaanbieders gezamenlijk een
verwerkersovereenkomst met de NHR gesloten. De eerder aangeboden verwerkersovereenkomst is nu vervangen
door de laatste versie van de model-verwerkersovereenkomst van de Brancheorganisatie Zorg (BoZ

verwerkersovereenkomst). Conform dit model zijn de afspraken die afwijken van de standaardtekst opgenomen
in de Bijlage 4 daarbij.
Graag bieden wij u dan ook bijgaand de volgende documenten ter ondertekening aan:
- Dienstverleningsovereenkomst:
Bijlage 1: Dienstenbeschrijving
Bijlage 2: Beleid Gegevensverstrekking
- Overeenkomst Gezamenlijke Verantwoordelijkheid.
Bijlage 1: Reglement Registratiecommissie
- BOZ verwerkersovereenkomst:
Bijlage 1: Beschrijving gegevensverwerking
Bijlage 2: Beveiligingsmaatregelen
Bijlage 3: Specificatie tarieven
Bijlage 4: Aanpassingen t.o.v. standaardtekst
Wij verzoeken u door ondertekening van het bijgaande ondertekeningsblad akkoord te gaan met de
Dienstverleningsovereenkomst, de Overeenkomst Gezamenlijke Verantwoordelijkheid en de BOZverwerkersovereenkomst en dit document ondertekend te retourneren voor 1 december 2018.
Eerder gemaakte afspraken voor 2018
In de resterende maanden van 2018 blijven de eerder ondertekende dienstverleningsovereenkomst en de in ons
schrijven van 9 mei 2018 gecommuniceerde afspraken van kracht. Per 1 januari 2019 zullen de werkafspraken
zoals beschreven in de hierbij aangeboden overeenkomsten in werking treden.
Wij hopen u middels dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met Trudy Boshuizen, senior beleidsadviseur NVZ (t.boshuizen@nvz-ziekenhuizen.nl),
Geranne Lautenbach, juridisch vertegenwoordiger NFU (G.E.T.Lautenbach@umcutrecht.nl), of Dennis van Veghel,
directeur-bestuurder van de NHR (dennis.van.veghel@nederlandsehartregistratie.nl / 06-51380512).
Met vriendelijke groet,
Namens het NHR bestuur
Dennis van Veghel
Directeur-bestuurder
Nederlandse Hart Registratie

