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Toelichting op de juridische relaties voor de DQRA 

In dit document wordt de juridische relatie tussen de verschillende partijen betrokken bij DQRA 

toegelicht, met focus op de afspraken betreffende toepassing van privacywetgeving. Daarbij 

wordt per relatie aangegeven wat nog ontbreekt in de afspraken.  

 

Juridische relatie tussen ziekenhuizen en DHD 

Voor de dienstverlening van DHD aan ziekenhuizen zijn er tussen DHD en ziekenhuizen 

dienstverlenings- en verwerkersovereenkomsten gesloten. De standaard overeenkomst geldt 

voor alle diensten die DHD aan de ziekenhuizen levert, en is niet specifiek voor de DQRA. 

Voor dienstverlening die niet in de standaard overeenkomst opgenomen is wordt per dienst 

een bijlage aan de overeenkomst toegevoegd zodat de goede voorwaarden toegepast worden.  

 

De overeenkomst bestaat uit twee onderdelen: 

• Dienstverleningsovereenkomst (DVO): wat wordt geleverd, wat is het doel van de 

overeenkomst en onder welke voorwaarden. Hierin staan ook de afspraken over 

vertrouwelijkheid 

• Verwerkersovereenkomst (VWO): hierin staan de afspraken m.b.t. toepassing van de 

privacywetgeving (gebaseerd op het model van de NVZ en wordt vervangen door het 

BOZ-model). In de VWO is het ziekenhuis in het kader van de AVG de 

‘verwerkingsverantwoordelijke’ en DHD de ‘verwerker’. 

 

Vertrouwelijkheid 

In de DVO is opgenomen dat alle (bijzondere) persoonsgegevens én bedrijfsgegevens 

vertrouwelijk behandeld worden. Daarbij is afgesproken dat DHD alleen in opdracht van het 

ziekenhuis naar de patiënt herleidbare persoonsgegevens of naar het ziekenhuis herleidbare 

bedrijfsgegevens aan derden verstrekt. Een dergelijke opdracht is een uitbreiding van de 

DVO. 

 

Benodigd voor DQRA 

• Opdrachtformulier waarmee DHD opdracht krijgt (vertrouwelijke) bedrijfsgegevens te 

verstrekken aan NVR/SKR  

 

Juridische realisatie tussen DHD en NVR/SKR 

DHD verwerkt in opdracht van ziekenhuis de LBZ-data en de aangeleverde uitkomstenmaat 

Das-28. De verwerking betreft (gepseudonimiseerde) bijzondere persoonsgegevens die 

worden geaggregeerd op ziekenhuisniveau. De geaggregeerde data zijn herleidbaar tot 

ziekenhuis, maar niet meer tot de patiënt. Daarmee zijn het geen persoonsgegevens meer, 

maar vertrouwelijk te behandelen bedrijfsgegevens. Voor de ziekenhuizen die opdracht geven 

worden deze herleidbaar verstrekt, voor de overige ziekenhuizen niet herleidbaar.  
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• Overeenkomst (onderdeel van offerte) 

 

Juridische realisatie tussen NVR en Ziekenhuizen 

Partijen ontvangen van DHD vertrouwelijke bedrijfsinformatie, maar geen persoonsgegevens. 

Derhalve is op de overeenkomst tussen NVR/SKR en ziekenhuis de AVG niet van toepassing 

en is er geen verwerkersovereenkomst tussen NVR/SKR en ziekenhuis vereist. Het is 

uiteraard wel van belang dat NVR/SKR en ziekenhuis de onderlinge afspraken goed 

vastleggen in dit kader, met name als het gaat om vertrouwelijkheid. 

 

Benodigd voor DQRA 
• Overeenkomst tussen NVR/SKR en ziekenhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


