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DEELNEMERSOVEREENKOMST STICHTING MEDZWOLLE

Partijen:

1. De stichting Stichting MedZwolle, gevestigd te Zwolle aan Straussplein 3,

met KvK nummer 71715916, hierna te noemen “de Stichting”;

en

2. ___________________, gevestigd te ____________ aan de ________________________,

met KvK nummer _________________, hierna te noemen “Deelnemer";

Overwegingen:

A. Huisartsen en apothekers in de regio Zwolle werken samen op het gebied van het gebruik van
zorginformatiesystemen en de beschikbaarheid van zorginformatie en -gegevens. De Stichting is
opgericht om deze samenwerking te faciliteren.

B. Deelnemers aan die samenwerking ("Deelnemers") kunnen onder meer gebruik maken van
gezamenlijk beheerde zorginformatie, waaronder medicatiebestanden (taxe), informatie over
zorgverleners en zorgverzekeraars, classificatie en coderingssystemen, etc., en elkaar onder
voorwaarden toegang verschaffen tot door hen beheerde cliëntgegevens, een en ander middels de
door PharmaPartners B.V. te Oosterhout ("PharmaPartners") aan elk van de deelnemers geleverde
informatiesystemen Medicom, Pharmacom en/of Hapicom en de daarmee samenhangende diensten
(tezamen: de "Systemen").

C. Deelnemers sluiten met de Stichting deelnemersovereenkomsten over door de Stichting in het
kader van de samenwerking te verlenen diensten en over de voorwaarden waaronder Deelnemers
van die Diensten gebruik kunnen maken, waarbij zij zich verbinden tot gedeeltelijk uniform gebruik
van de Systemen in het belang van een doelmatige samenwerking en de kwaliteit van middels de
Systemen beschikbare informatie en gegevens.

D. Deelnemer wenst aan de samenwerking deel te nemen en wenst daarom met de Stichting deze
deelnemersovereenkomst (de "Overeenkomst") te sluiten.

Afspraken:

Artikel 1 Reglementen, protocollen en richtlijnen

1.1 De Stichting hanteert reglementen, protocollen en richtlijnen over onder meer de inrichting en
uitvoering van door haar geleverde diensten, de samenwerking tussen de deelnemers, het gebruik
door de Deelnemers van de Systemen en de door de Stichting geleverde diensten en de beslechting
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van geschillen. Deze reglementen, protocollen en richtlijnen zijn opgenomen in bijlage 1 en maken
deel uit van deze Overeenkomst.

1.2 De Stichting kan de reglementen, protocollen en richtlijnen wijzigen conform hetgeen daarover in
die reglementen, protocollen en richtlijnen is bepaald. Wijzigingen treden niet eerder in werking dan
vier weken nadat zij aan alle Deelnemers zijn aangekondigd.

Artikel 2 Verplichtingen van de Stichting

2.1  De Stichting verleent aan Deelnemer de in bijlage 2 gespecificeerde diensten op het gebied van
systeem- en bestandsbeheer ("Diensten").

2.2 De Stichting verleent de Diensten in overeenstemming met de door haar gehanteerde
reglementen, protocollen en richtlijnen.

2.3  De Stichting houdt een adviesraad van huisartsen (“expertgroep Medicom”) en een adviesraad
van apothekers (“expertgroep Pharmacom”) in stand die elk afzonderlijk dan wel gezamenlijk de
Stichting adviseren over de inrichting en uitvoering van de Diensten. De door de Stichting
gehanteerde reglementen bepalen de samenstelling en het functioneren van de adviesraden. De
stichting kent aan de adviezen van de adviesraden een zwaarwegend karakter toe.

2.4 De Stichting verleent de Diensten enkel aan Deelnemers die zijn toegelaten conform het door de
Stichting gehanteerde deelnemersreglement en voor wie een actieve deelnemersovereenkomst
geldt waarin verplichtingen voor de desbetreffende deelnemer zijn opgenomen die niet minder
streng zijn dan de voor Deelnemer op grond van deze Overeenkomst geldende verplichtingen.

Artikel 3 Verplichtingen van de Deelnemer

3.1 Deelnemer gebruikt de Diensten enkel in het kader van de zorgverlening aan cliënten en voor het
doel waarvoor zij zijn bedoeld.

3.2 Deelnemer gebruikt de Systemen en de Diensten in overeenstemming met de door de Stichting
gehanteerde reglementen, protocollen en richtlijnen en met de voor zijn beroepsgroep geldende
professionele normen en wet- en regelgeving.

3.3 Deelnemer legt de uit deze Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen en beperkingen ten
aanzien van het gebruik van de Diensten en de Systemen tevens op aan, en staat in voor de naleving
daarvan door, de voor hem werkzame zorgverleners en andere voor hem werkzame personen die
van de Diensten en de Systemen gebruik maken.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor informatie en gegevens

4.1 Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de door hem met de Systemen beheerde informatie
en gegevens.

4.2 Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de middels de Diensten
beschikbare informatie en gegevens gebruikt en interpreteert. Deelnemer is zich ervan bewust dat
die informatie en gegevens mede afkomstig zijn van andere Deelnemers en dat die informatie en
gegevens onjuistheden kunnen bevatten en/of onvolledig kunnen zijn.

Artikel 5 Bescherming persoonsgegevens en beroepsgeheim

5.1  Deelnemer en de Stichting erkennen dat in het kader van de levering en het gebruik van de
Diensten persoonsgegevens, en meer in het bijzonder gevoelige gezondheidsgegevens van cliënten
worden verwerkt.
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5.2 Deelnemer en de Stichting verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met (i) de
daarvoor geldende algemene en zorg-specifieke wet- en regelgeving over de bescherming van
persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim en (ii) de door de Stichting gehanteerde
reglementen, protocollen en richtlijnen.

5.3 Voor zover de Stichting in opdracht van Deelnemer gegevens verwerkt als verwerker in de zin van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming doet zij dat in overeenstemming met de in bijlage 3
opgenomen verwerkersovereenkomst.

Artikel 6 Implementatie

Deelnemer zal PharmaPartners opdracht geven tot technische implementatie in de Systemen die
nodig is voor het gebruik van de Diensten. De Stichting zal alle redelijke medewerking verlenen die
nodig is om die implementatie te realiseren.

Artikel 7 Duur en beëindiging

7.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat zij door beide partijen is ondertekend
en geldt voor onbepaalde tijd.

7.2 Deelnemer kan deze Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden. De Stichting kan deze Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden. Opzegging geschiedt door middel van een aangetekend verzonden brief.

7.3 Het bestuur kan besluiten tot passende sancties indien Deelnemer zich niet gedraagt conform
richtlijnen, protocollen zoals genoemd in artikel 3.2.

7.4 De Stichting heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een
aangetekend verzonden brief aan Deelnemer te ontbinden in de hierna volgende gevallen:

a) indien Deelnemer één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet
nakomt en, na ingebrekestelling door de Stichting, niet binnen door de Stichting daartoe gestelde
redelijke termijn  alsnog nakomt;

b) indien Deelnemer surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn onderneming
staakt of liquideert, wordt ontbonden, handelingsonbekwaam wordt, of aan hem de bevoegdheid
het betrokken beroep uit te oefenen geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd.

c) indien het deelnemerschap van de Deelnemer conform het door de Stichting gehanteerde
deelnemersreglement is geëindigd en/of Deelnemer niet langer voldoet aan de voorwaarden voor
toelating als deelnemer zoals opgenomen in dat deelnemingsreglement.

Artikel 8 Vergoedingen

8.1  Deelnemer is voor het gebruik van de Diensten aan de Stichting de in bijlage 4 gespecificeerde
vergoedingen verschuldigd. Deelnemer zal de verschuldigde vergoedingen voldoen binnen vier
weken na ontvangst van de factuur daarvoor.

8.2 De Stichting kan de hoogte van de vergoedingen wijzigen conform hetgeen daarover  in de door
de Stichting gehanteerde reglementen, protocollen en richtlijnen is bepaald.
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Artikel 9 Overdracht rechten en plichten

9.1  Door ondertekening van deze overeenkomst gaat Deelnemer akkoord met de inschakeling van
een derde partij bij de uitvoering van deze overeenkomst. De Stichting is gerechtigd haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot dienstverlening uit te besteden aan een derde
partij, indien deze derde partij voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. De derde partij is gevestigd in Nederland;

b. De hosting van de betrokken gegevens geschiedt in Nederland;

c. Deze derde partij de verplichtingen uit hoofde van de deze overeenkomst integraal als zijn
verplichtingen aanvaardt.

d. Deze derde partij is bevoegd, bekwaam, waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en
voldoet aan geldende wet- en regelgeving

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Stichting voor schade is volledig uitgesloten, behalve voor zover uitsluiting
onder Nederlands of Europees recht niet mogelijk is.

Artikel 11 Geschillen

Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst worden in overeenstemming met het door de
Stichting gehanteerde geschilbeslechtingsreglement beslecht door de door de Stichting ingestelde
onafhankelijke geschillencommissie. Het advies van de geschillencommissie is voor beide Partijen
bindend.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ondertekening:

Datum:

Namens de Stichting: (Namens) Deelnemer:

Naam: Naam:

Handtekening: Handtekening:


