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OPDRACHTFORMULIER GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDE 

 
 

Naam Zorgaanbieder:   …………………………………………….. 
 
Adres, postcode, plaats:  …………………………………………….. 

 
geeft uitdrukkelijk opdracht aan Stichting Dutch Hospital Data (“DHD”) om de gegevens zoals 
gespecificeerd in bijlage 1 (“Omschrijving gegevens Zorgaanbieder”) te verstrekken aan:  
 
Naam derde:   Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland 
Contactpersoon:  Mw dr J. Wesseling 
Adres, postcode, plaats: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht 

 
Zorgaanbieder verstrekt de opdracht onder de volgende voorwaarden: 

 
- Zorgaanbieder is ten aanzien van de gegevensverstrekking aan te merken als 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Zorgaanbieder heeft derhalve zelfstandig geoordeeld dat de gegevensverstrekking in dit 
concrete geval rechtmatig kan plaatsvinden. Zorgaanbieder zal zelf de (eventueel) benodigde 
contractuele afspraken maken met de ontvangende partij over het voldoen aan geldende wet- 
en regelgeving ten aanzien van het gebruik van de gegevens door de ontvanger en het treffen 
van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;  

 
- DHD treedt ten aanzien van de gegevensverstrekking, conform de Dienstverlenings- en 

Verwerkersovereenkomst, enkel op als Verwerker in de zin van de AVG; 
 

- DHD aan genoemde Derde bedrijfsgegevens verstrekt; 
 

- Met het geven van deze opdracht wordt deze opdracht onderdeel van de bestaande 
Dienstverlenings– en Verwerkersovereenkomst tussen Zorgaanbieder en DHD, als nadere 
invulling van bijlage C, sub h, dan wel bijlage C, sub m van de Dienstverleningsovereenkomst; 

 
- Dit betreft een jaarlijkse gegevensverstrekking ten behoeve van spiegelinformatie over de 

kwaliteit van de behandeling van reumatische ziekten. De gegevensverstrekking vindt plaats 
gedurende de periode van 01-01-2017 tot en met 31-12-2020 of tot de eventuele eerdere datum 
waarop ziekenhuis de opdracht intrekt.  

 
Aldus getekend door de Raad van Bestuur, 
 
Plaats:    ……………………………………………… 
Datum:    ……………………………………………… 
 
 
Handtekening:  
 
 
 
Naam:   ……………………………………………… 
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            BIJLAGE 1: OMSCHRIJVING GEGEVENS ZORGAANBIEDER 
 

De gegevens worden verstrekt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gegevens in de LBZ, en 
te beoordelen of deze kunnen dienen voor rapportage aan de DQRA. Indien de rapportage door 
DHD verzorgd kan worden, hoeven ziekenhuizen geen aparte data aanlevering meer te doen. 
Tevens is dit een verkenning van verdere mogelijkheden om de dataverzameling voor de DQRA 
via DHD te laten verlopen. Wanneer dit een vervolg krijgt, zal hiervoor apart toestemming worden 
gevraagd. De gegevensverstrekking betreft op instellingsniveau geaggregeerde patiëntgegevens 
die DHD ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst reeds verwerkt. 
 
De gegevensverstrekking is geldig voor de LBZ registratiejaren 2017 – 2019: 
 

Uit LBZ 
aantal patiënten met diagnose 0324.101 of 0324.117 
aantal patiënten reuma-positief 
aantal patiënten reuma-negatief 
aantal patiënten geen reuma 
gem leeftijd 
% vrouw 
aantal patiënten per geneesmiddel a t/m x 
gemiddelde dosering per geneesmiddel (ZA) 
gemiddelde kosten per geneesmiddel (obv NZa maximum tarief) 
gemiddeld aantal DBC-subtrajecten per patiëntgemiddeld  
aantal klinische opnames per patiëntgemiddeld  
aantal dagopnames per patiëntgemiddeld  
aantal eerste consulten per patiëntgemiddeld  
aantal herhaalconsulten per patiëntgemiddeld  
gedeclareerd DBC-bedrag per patiënt over hele jaar 

 
Retouradres van ondertekende formulier: Per e-mail aan: dqra@nvr.nl 
 
De NVR zal zorgdragen voor het doorsturen van het document aan DHD. 


