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Bijlage 1. Behorend bij Deelnemersovereenkomst
A. Deelnemersreglement
B. Privacy reglement
C. Reglement geschillencommissie
D. Reglement expertgroepen
E. Huishoudelijk reglement
F. Handboek

A. DEELNEMERSREGLEMENT STICHTING MEDZWOLLE

1. Voorwaarden voor toelating huisartsen.

1.1 De (aspirant)deelnemer is een in de regio Zwolle praktijkhoudende huisarts;

1.2 De (aspirant)deelnemer maakt gebruik van het Medicom-systeem van PharmaPartners B.V. te
Oosterhout en heeft daartoe met PharmaPartners een overeenkomst gesloten; hij zorgt ervoor dat
het systeem goed wordt onderhouden en regelmatig wordt bijgewerkt (naar de laatste stand van
zaken). Tevens verplicht de (aspirant)deelnemer zich te houden aan de in bijlage a opgenomen
kwaliteitsvoorwaarden voor het onderhoud en het omgaan met het Medicomsysteem.

1.3 De (aspirant)deelnemer dient met goed gevolg de in bijlage a aangeduide cursussen te volgen,
met als doel het omgaan met en het onderhoud van het Medicom-systeem.

1.4 De (aspirant)deelnemer is lid van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ) en valt daarmee
onder de afspraken die door HRZ gemaakt zijn met PharmaPartners in een mantelovereenkomst.

1.5 De (aspirant)deelnemer is bij toetreding een investeringsbijdrage aan de Stichting MedZwolle
verschuldigd. Koppeling vindt pas plaats nadat deze bijdrage is voldaan. Daarnaast wordt een
jaarlijkse deelnemersbijdrage gevraagd. Het overzicht van de vergoedingen is opgenomen in bijlage 4
van de Deelnemersovereenkomst.

1.6 De (aspirant)deelnemer sluit een Deelnemersovereenkomst met de Stichting MedZwolle en
onderschrijft de doelstellingen van de Stichting en committeert zich aan de statuten.

1.7 Realisering van deze doelstellingen houdt in dat de (aspirant)deelnemer een
samenwerkingsverband zal vormen met de overige deelnemers, waardoor het delen van elkaars
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cliëntengegevens mogelijk wordt. (Aspirant)deelnemer verplicht zich om de richtlijnen en instructies
van de Stichting MedZwolle met betrekking tot het inrichten van het Medicom-systeem ten behoeve
van het bestandsonderhoud op te volgen. Een overzicht van de richtlijnen en instructies is
opgenomen in bijlage a.

1.8 [Indien sprake is van een waarneemregeling:] De (aspirant)deelnemer is bereid deel te nemen in
de waarneemregeling en de daartoe van de deelnemers verlangde verplichtingen op zich te nemen.

1.9 Het (feitelijke) bestuur van de (aspirant)deelnemer bestaat uit hulpverleners in de zin van artikel
7:446 BW en/of geheimhoudingsplichtigen als bedoeld in artikel 88 Wet BIG; en de
(aspirant)deelnemer legt de uit de Deelnemersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op aan
haar (feitelijke) bestuurders.

2. Voorwaarden voor toelating apothekers en dienstwaarneemapothekers

2.1 De (aspirant)deelnemer is een in de regio Zwolle gevestigde apotheker of
dienstwaarneemapotheker die voldoet aan de NAN-normen.

2.2 De apotheek van de (aspirant)deelnemer maakt gebruik van het Pharmacom-systeem van
PharmaPartners B.V. te Oosterhout en heeft daartoe met PharmaPartners een overeenkomst
gesloten; hij zorgt ervoor dat het systeem goed wordt onderhouden en regelmatig wordt bijgewerkt
(naar de laatste stand van zaken). Tevens verplicht de (aspirant)deelnemer zich te houden aan de in
bijlage b. bijgevoegd kwaliteitsvoorwaarden die gelden voor het onderhoud en het omgaan met het
Pharmacom-systeem.

2.3 De (aspirant)deelnemer dient met goed gevolg de in bijlage b. aangeduide cursussen te volgen,
met als doel het omgaan met en het onderhoud van het Pharmacom-systeem.

2.4 De (aspirant)deelnemer is lid van de Coöperatieve Apothekersvereniging Regio Zwolle (CAVRZ)
en valt daarmee onder de afspraken die door CAVRZ gemaakt zijn met PharmaPartners in een
mantelovereenkomst.

2.5 De (aspirant)deelnemer is bij toetreding een investeringsbijdrage aan de Stichting MedZwolle
verschuldigd. Koppeling vindt pas plaats nadat deze bijdrage is voldaan. Daarnaast wordt een
jaarlijkse deelnemersbijdrage gevraagd. Het overzicht van de vergoedingen is opgenomen in bijlage 4
van de Deelnemersovereenkomst.

2.6 De (aspirant)deelnemer sluit een Deelnemersovereenkomst met de Stichting MedZwolle en
onderschrijft de doelstellingen van de Stichting en committeert zich aan de statuten.

2.7 Realisering van deze doelstellingen houdt in dat de (aspirant)deelnemer een
samenwerkingsverband zal vormen met de overige deelnemers, waardoor het delen van elkaars
cliëntengegevens mogelijk wordt. (Aspirant)deelnemer verplicht zich om de richtlijnen en instructies
van de Stichting met betrekking tot het inrichten van het Pharmacom-systeem ten behoeve van het
bestandsonderhoud op te volgen. Een overzicht van de richtlijnen en instructies is opgenomen in
bijlage b.
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2.8 [Indien sprake is van een waarneemregeling:] De (aspirant)deelnemer is bereid deel te nemen in
de waarneemregeling en de daartoe van de deelnemers verlangde verplichtingen op zich te nemen

2.9 Het (feitelijke) bestuur van de (aspirant)deelnemer bestaat uit hulpverleners in de zin van artikel
7:446 BW en/of geheimhoudingsplichtigen als bedoeld in artikel 88 Wet BIG; en de
(aspirant)deelnemer legt de uit de Deelnemersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op aan
haar (feitelijke) bestuurders.

3. Toelatingsprocedure nieuwe deelnemers.

3.1 De toelating als deelnemer van de Stichting MedZwolle wordt door de aspirant-deelnemer
schriftelijk aan het bestuur gevraagd. Het verzoek wordt ingediend bij de secretaris. De secretaris
brengt alle deelnemers op de hoogte van het verzoek.

3.2 Het bestuur toetst of de aspirant-deelnemer voldoet aan de voor de betreffende groep, waartoe
de aspirant-deelnemer behoort, gestelde voorwaarden voor toelating.

3.3 De aspirant-deelnemer wordt toegelaten indien deze voldoet aan de gestelde voorwaarden voor
toelating.

3.4 De secretaris brengt alle deelnemers op de hoogte van de toelating en verwerkt de toetreding in
de op cliënten gerichte informatievoorziening (zoals de website) van de Stichting.

3.5 Indien een aspirant-deelnemer niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, wordt de betreffende
aspirant-deelnemer binnen zes weken na ontvangst van het verzoek om toelating schriftelijk en met
redenen omkleed daarvan op de hoogte gebracht. De secretaris brengt alle deelnemers op de hoogte
van de afwijzing.

3.6 Tegen het besluit van het bestuur om de aspirant-deelnemer niet toe te laten, kan de aspirant-
deelnemer binnen vier weken na verzending van het schriftelijk bericht van afwijzing gemotiveerd
bezwaar maken bij de geschillencommissie (zie reglement geschillencommissie).

4. Rechtspersonen

4.1 Bij de beoordeling of een rechtspersoon als aspirant-deelnemer of als deelnemer (nog) voldoet
aan de voorwaarden voor toelating als deelnemer, wordt de rechtspersoon vereenzelvigd met zijn of
haar (feitelijke) bestuurders.

4.2 Deelnemende dienstwaarneemapotheken, huisartsenposten en geïntegreerde eerstelijns
zorgorganisaties zullen binnen de Stichting worden vertegenwoordigd door daartoe door de
betreffende dienstwaarneemapotheek/huisartsenpost/zorgorganisatie bevoegd verklaarde
personen.

5. Einde deelnemerschap

5.1 Het deelnemerschap neemt een einde door een besluit van het bestuur waarin wordt vastgesteld
dat:

o de betreffende deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden die in dit reglement voor
toelating als deelnemer worden gesteld; of
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o de door de Stichting met de betreffende deelnemer gesloten Deelnemersovereenkomst is
beëindigd.

5.2 De betreffende deelnemer wordt binnen veertien dagen na het bestuursbesluit schriftelijk en
met redenen omkleed op de hoogte gebracht van de beëindiging. De secretaris brengt alle
deelnemers op de hoogte van de beëindiging van de betreffende deelnemer.

5.3 Tegen het besluit van het bestuur om het deelnemerschap te beëindigen kan de deelnemer
binnen vier weken na het bericht van beëindiging gemotiveerd bezwaar maken bij de
geschillencommissie.

5.4 De geschillencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar van de
betreffende deelnemer een schriftelijke en met redenen omklede beslissing op het bezwaar. De
geschillencommissie brengt de betreffende deelnemer en alle deelnemers op de hoogte van de
beslissing op bezwaar binnen acht weken na ontvangst van het bezwaar van de betreffende
deelnemer.
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Bijlage  a. (behorend bij Deelnemersreglement)
Kwaliteitsvoorwaarden, cursussen, richtlijnen en instructies huisartsen.

De medische registratie zal worden ingericht volgens de ADEPD- en EGR-voorschriften.
De procedures inzake het patiëntenbeheer en de bijbehorende maatregelen om dubbele
patiëntendossiers te voorkomen, zullen worden nageleefd.
De deelnemer dient met goed gevolg door PharmaPartners B.V. georganiseerde cursussen te volgen,
met als doel het omgaan met en het onderhoud van het Medicom-systeem en de gedeelde
bestanden.
De deelnemer dient zich te houden aan de door PharmaPartners opgestelde kwaliteitsvoorwaarden
die gelden voor het onderhoud en het omgaan met het Medicom-systeem en alsmede de
gezamenlijke bestanden van de Stichting.
Nadere richtlijnen en instructies zijn vastgelegd in het Handboek van Stichting MedZwolle.

Bijlage b. (behorend bij Deelnemersreglement)
Kwaliteitsvoorwaarden, cursussen, richtlijnen en instructies apotheken.

Bestandsbeheer en medicatiebewaking volgens HKZ- en NAN-normen
De deelnemer dient met goed gevolg door PharmaPartners B.V. georganiseerde cursussen te volgen,
met als doel het omgaan met en het onderhoud van het Pharmacom-systeem en de gedeelde
bestanden.
De deelnemer dient zich te houden aan de door PharmaPartners opgestelde kwaliteitsvoorwaarden
die gelden voor het onderhoud en het omgaan met het Pharmacom-systeem en alsmede de
gezamenlijke bestanden van de Stichting.
Nadere richtlijnen en instructies zijn vastgelegd in het Handboek van Stichting MedZwolle.
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B. PRIVACY REGLEMENT
IN ONTWIKKELING
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C. REGLEMENT (BEROEPS-) en GESCHILLENCOMMISSIE

Toepassingsgebied

1.De Stichting MedZwolle heeft een beroeps en geschillencommissie welke onafhankelijke
beslissingen neemt in alle gevallen waarin in de deelnemersovereenkomst of in het
deelnemersreglement niet  is voorzien.

2.Ook kunnen aspirant-deelnemers binnen 4 weken na verzending van een  schriftelijk bericht van
afwijzing, hiertegen bezwaar maken bij de beroeps en geschillencie.

Doelstelling

3. Recht te doen aan zowel deelnemer of aspirant deelnemer, alsook aan stichting voor
laagdrempelig onderzoek naar genomen of voorgenomen  besluiten van de  stichting .

4. De beroeps en geschillencommissie zal bemiddelen tussen (aspirant)deelnemer en stichting, maar
kan uiteindelijk een bindend advies aan de stichting uitbrengen. In dit advies zal rekening worden
gehouden met het belang van de  deelnemer en het belang van de stichting , waarbij uiteindelijk het
patiëntenbelang/zorgbelang  leidend zal zijn.

Samenstelling

5. De beroeps en geschillencommissie bestaat uit 3 leden. 2 A leden en een B lid.

De leden A worden benoemd vanuit de 2 deelnemersgroepen apothekers en huisartsen zodanig dat
er altijd 1 huisarts en 1 apotheker in de geschillencommissie vertegenwoordigd is.

Lid B wordt gezocht en benoemd door de 2 A leden

De eerste A leden van de beroeps en geschillencommissie worden benoemd door het bestuur van de
stichting. Zie hiervoor statuten.

6. leden:  Hr. H.C.J. Sikkens namens apothekers

Hr. W.G.C. Segers namens huisartsen

Mw. I.M. Lagas  onafhankelijk voorzitter

7. voor procedure voor benoeming en herbenoeming, zie statuten
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Aanmelding geschil

8. Binnen 4 weken na een besluit of voorgenomen besluit van de stichting kan een
(aspirant)deelnemer  hierover schriftelijk een klacht indienen, via het secretariaat van de stichting.
De klacht is gericht aan de voorzitter van de beroeps en geschillencommissie. Deze klacht dient een
verdere motivatie en uiteenzetting te bevatten .

9. De deelnemer of aspirant-deelnemer ontvangt een bevestiging van ontvangst van de  klacht of het
geschil

10. Indien het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke
klacht ten grondslag ligt wordt het geschil niet ontvankelijk verklaard.

11. De commissie besluit om  niet tot bemiddeling of behandeling over te gaan als de aangelegenheid
waarover geklaagd wordt ten grondslag ligt aan een procedure bij een tuchtrechtelijke,
strafrechtelijke of civielrechtelijke instantie of aan een civielrechtelijke aansprakelijkheidsstelling.
Indien de burgerlijk rechter reeds een uitspraak heeft gedaan inzake de klacht, wordt deze klacht ook
niet ontvankelijk verklaard door de geschillencommissie.

Uitspraak

12.De beroeps en geschillencommissie neemt haar besluit bij meerderheid van stemmen

13. Binnen 6 weken na ontvangst klacht of geschil, zal een uitspraak worden gedaan.

14. De uitspraak is een bindend advies.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie met inachtneming van
eisen van redelijkheid en billijkheid.

Ingangsdatum reglement

1-6-2018
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D. REGLEMENT EXPERTGROEPEN STICHTING MEDZWOLLE

De expertgroepen worden gevormd uit de deelnemers van de stichting MedZwolle.

Samenstelling expertgroepen

De apothekers en huisartsen hebben beide een eigen expertgroep. De leden van de expert groepen
worden aangewezen uit de eigen achterban. Werknemers zoals assistentes of praktijkmanagers
kunnen ook deel uit maken van de expertgroep. Apothekers en huisartsen kiezen uit hun eigen
geledingen de optimale samenstelling. Per expertgroep wordt gestreefd naar minimaal 3 personen
en maximaal 5 ; bij de expertgroep Farmacie minimaal een apotheker  en  voor de expertgroep
Huisartsenzorg minimaal 1 gevestigde huisarts.

Doel

De expertgroepen hebben tot doel om innovaties en verbeteringen op ICT gebied te faciliteren voor
de achterban. Ze houden voeling met de achterban over wensen t.a.v. gebruik en vernieuwing voor
het cluster. Wensen en ideeën voor clusterbrede ICT toepassingen worden door de expertgroep
beoordeeld op nut, praktische toepasbaarheid, kosten en veiligheid.  Er valt te denken aan E health
toepassingen zoals koppelingen met externe modules, websites, patiënt- of zorgverlenerportalen
etc.,   voor zover deze het gebruiksgemak of gezondheid kunnen bevorderen.

Wat

De expertgroepen komen max. ca 6 keer per jaar bij elkaar. Deelnemers kunnen ideeën en wensen
aanleveren aan de expertgroepen. De expertgroepen bepalen zelf hun rolverdeling. Expertgroepen
beoordelen de ingebrachte ideeën zelf op haalbaarheid en nemen zelf ook initiatieven. Eventuele
voorstellen worden gecommuniceerd om het draagvlak te onderzoeken. Bij een breed gedragen
wens tot implementatie van een bepaalde module of koppeling brengt de expertgroep een advies uit
aan het bestuur van de stichting. De breed gedragen adviezen krijgen een zwaarwegend karakter.

Vergoeding

Voor de inzet van elke deelnemer aan een expertgroep wordt door de stichting een vergoeding
beschikbaar gesteld. De apotheek of praktijk declareert voor de deelnemer.
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E. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING MEDZWOLLE

Stichting MedZwolle is opgericht 24 mei 2018 bij notariële akte verleden door notaris mr. A.R.W.
Scheper te Zwolle. Dit huishoudelijk reglement is ingevolge artikel  14 van de statuten vastgesteld bij
besluit van de vergadering van de stichting op 14 juli 2018.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

1.1 Cluster MedZwolle: De gezamenlijke geautomatiseerde database van de informatiesystemen
van PharmaPartners (ook wel bekend als Ehealthserver) voor huisartsen en apothekers in het
werkgebied van de stichting MedZwolle;

1.2 Het stichtingsbestuur: Het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 14 van de statuten van
stichting MedZwolle;

1.3 Clusterbeheer: Persoon/personen of instantie welke wordt belast met uitvoerende taken
inzake het beheer van de database van de Ehealthserver;

1.4 Deelnemer: De huisartsenpraktijk of apothekerspraktijk die aangesloten is (of zal worden) op
de Ehealthserver;

1.5 Deelnemersreglement: Het door het stichtingsbestuur goedgekeurde document waarin staat
beschreven aan welke eisen en voorwaarden de aanvrager moet voldoen om als deelnemer
van het cluster MedZwolle te worden toegelaten;

1.6 Deelnemersovereenkomst: Het door het stichtingsbestuur goedgekeurde document waarin
staat beschreven welke verplichtingen en verwachtingen de stichting MedZwolle en de
deelnemer ten opzichte van elkaar hebben;

1.7 Privacyverklaring: Het door het stichtingsbestuur goedgekeurde document waarin staat
beschreven wat de belangrijkste eisen en verplichtingen zijn van de deelnemer en de stichting
MedZwolle met betrekking tot de privacy van de betrokken patiënten in het kader van de
elektronische uitwisseling van gegevens;

1.8 Statuten: De statuten van stichting MedZwolle, zoals die zijn vastgesteld bij de oprichting van
de stichting op 24 mei 2018;

1.9 Vergaderingen: De vergaderingen van stichting MedZwolle bestaande uit alle bestuurders,
zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten;

1.10 Commissie: Elke krachtens bestuursbesluit aangestelde commissie, waarvan de taken en
bevoegdheden ander zijn omschreven in dit huishoudelijke reglement. De expertgroepen
worden gekenmerkt als een commissie.
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Artikel 2: Aanvraag en beëindiging deelnemerschap

2.1 Toelating van nieuwe deelnemers is geregeld in het ‘deelnemersreglement’.
2.2 Bestaande leden van “Huisartsen Vereniging Regio Zwolle” en bestaande deelnemers van
“stichting SAPOZ, regio Zwolle” zijn gevrijwaard van het voldoen van toetredingskosten. Hiertoe is
uitsluitend bij het stichtingsbestuur een deelnemerslijst per 31-12-2017 bekend.
2.3 Beëindiging van het deelnemerschap is geregeld in het ‘deelnemersreglement’.

Artikel 3: Afspraken op het cluster

3.1 Door toelating van de deelnemer op het cluster MedZwolle, onderschrijft de deelnemer de
statuten en de bepalingen en afspraken zoals die genoemd worden in de deelnemersovereenkomst,
het deelnemersreglement en de privacyverklaring.
3.2 Aanvullend op het bepaalde in artikel 3.1, heeft stichting MedZwolle de
inspanningsverplichting zich op de hoogte te stellen van de (ontwikkel) wensen en problemen die
zich met betrekking tot het cluster voordoen.
3.3 Door toetreding op het cluster MedZwolle onderschrijft de deelnemer de bepalingen en
afspraken zoals die genoemd worden in de deelnemersovereenkomst, het deelnemersreglement en
de privacyverklaring. Deze documenten worden voor akkoord aan een nieuwe deelnemer gestuurd
en zijn te vinden op www.medzwolle.nl
3.4 Aanvullend op het bepaalde in artikel 3.3 houdt de deelnemer zich aan de aanvullende
afspraken zoals die worden vastgelegd in het handboek cluster MedZwolle en door het bestuur
worden goedgekeurd. Het handboek is terug te vinden op www.medzwolle.nl
3.5 Door toetreding op het cluster MedZwolle geeft de deelnemer het bestuur van MedZwolle
toestemming om bij de deelnemer zelf en/of PharmaPartners en/of HRZ de praktijkomvang op te
vragen.

Artikel 4: Wijziging Huishoudelijk Reglement

4.1 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden uitsluitend aangebracht bij besluit van
het bestuur van de stichting. Op de agenda van de vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan
de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
4.1 Het doen van voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement is voorbehouden
aan het stichtingsbestuur, eventueel op voordracht van de deelnemers of een commissie, zulks door
een of meerdere deelnemers schriftelijk in te dienen bij het stichtingsbestuur uiterlijk 28 dagen voor
de eerstkomende vergadering van de stichting.
4.3 De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk
reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met
de agenda voor de algemene vergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
4.4 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen door het
stichtingsbestuur bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij de meerderheid
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is en waarvan ten minste een van de bestuurder vanuit
de huisartsen en tenminste een van de bestuurder vanuit de apothekers aanwezig is1.

Artikel 5: Interne werkwijze en communicatie

5.1 Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op. Deze begroting is terug te vinden op
www.medzwolle.nl
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5.2 De functie van voorzitter van stichting MedZwolle zal per zittingstermijn afwisselend ingevuld
worden door een huisarts of een apotheker.
5.3 Het stichtingsbestuur onderkent het belang van goede communicatie met de deelnemers en
spant zich in zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van (ontwikkel)wensen en problemen op het
cluster.
5.4 Wensen en verbetervoorstellen die uit de regio naar voren komen, worden voorgelegd aan
de expertgroepen.
5.5 Indien het voorstel een functionaliteit betreft die ontwikkeld dient te worden door
PharmaPartners, dient de expertgroep deze wens namens het stichtingsbestuur in bij de commissie
applicatiebeheer van de betreffende discipline. Dit wordt eventueel ter informatie gezonden aan de
betreffende adviesraad.

Artikel 6: Expertgroepen

6.1 Het stichtingsbestuur stelt een expertgroep Huisartsenzorg en een expertgroep Farmacie in.
Deze expertgroepen adviseren het bestuur (on)gevraagd over onderwerpen aangaande het cluster.
6.2 Er is een reglement expertgroepen door het stichtingsbestuur opgesteld.

Artikel 7: Vergadering

7.1 Bestuursleden kunnen door de vergadering agendapunten inbrengen bij de voorzitter en/of
secretaris. In goed overleg wordt een conceptagenda opgesteld. De definitieve agenda wordt
vastgesteld aan het begin van de vergadering.
7.2 Het stichtingsbestuur kan de voorzitter vragen andere personen toe te laten tot de
vergadering van bestuursleden. De voorzitter beslist hierover.
7.3 Het stichtingsbestuur legt aan de deelnemers verantwoording af door middel van de
geaccordeerde notulen van de vergaderingen.
7.4 Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen worden gepubliceerd op de
website www.medzwolle.nl

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet,
beslist het stichtingsbestuur.
8.2 Het huishoudelijke reglement wordt gepubliceerd op www.medzwolle.nl Bij inhoudelijke
wijzigingen wordt het huishoudelijk reglement tevens verstuurd aan de deelnemers.
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F. HANDBOEK STICHTING MEDZWOLLE
IN ONTWIKKELING
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Bijlage 2. Behorend bij Deelnemersovereenkomst

SPECIFICATIE DIENSTEN STICHTING MEDZWOLLE

Op het gebied van systeem- en bestandsbeheer verleent de Stichting de dienst Clusterbeheer.

Clusterbeheer is  het beheren van de gezamenlijke tabellen en bestanden op het cluster. Onder de
dienstverlening Clusterbeheer vallen onder meer het taxe beheer, ontdubbelen van patiëntdossiers,
onderhoud van tabellen als derdentabel,  artsentabel, zorgverzekeraarstabel en adresboek.

Voor uitvoering van de dienstverlening heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met
PharmaPartners.
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Bijlage 3. Behorend bij Deelnemersovereenkomst

VERWERKERSOVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Naam Verwerkingsverantwoordelijke:
gevestigd aan :
en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer:
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
titel en naam:
functie:
(hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”);

en

2. Stichting MedZwolle, gevestigd aan Straussplein 3  te Zwolle en ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel onder nummer 71715916, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter Stichting MedZwolle (hierna “Verwerker”).

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als: “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”.

OVERWEGENDE DAT:

(a) Verwerker diensten verricht ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, zoals
beschreven in de in Bijlage 1 omschreven overeenkomsten.

(b) De diensten meebrengen dat Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder gegevens
betreffende de gezondheid.

(c) Verwerker de betreffende gegevens louter in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en niet voor eigen doeleinden.

(d) Per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).
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(e) Partijen in deze Verwerkersovereenkomst de afspraken met betrekking tot de verwerking
van Persoonsgegevens in het kader van de diensten wensen vast te leggen.

(f) Deze Verwerkersovereenkomst, indien van toepassing, alle eerdere Overeenkomst(en)
van gelijke strekking tussen Partijen vervangt.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities
1.1. In deze Verwerkersovereenkomst wordt onder de volgende met een hoofdletter aangeduide

begrippen het volgende verstaan:

a) Algemene Verordening Gegevens
Bescherming of AVG

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG.

b) Betrokkene een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 AVG).

c) Derde een derde als bedoeld in artikel 4 sub 10 AVG.
d) Functionaris voor de

Gegevensbescherming
een functionaris als bedoeld in artikel 37 e.v.
AVG.

e) Incident i een klacht of (informatie)verzoek van
een Betrokkene met betrekking tot de
verwerking van Persoonsgegevens door
Verwerker;

ii een onderzoek naar of beslaglegging
door overheidsfunctionarissen op de
Persoonsgegevens of een vermoeden
dat dit gaat plaatsvinden;

iii een inbreuk in verband met
Persoonsgegevens als bedoeld in artikel
4 onder 12 AVG;

iv iedere ongeautoriseerde toegang,
verwijdering, verminking, verlies of enige
andere vorm van onrechtmatige
verwerking van de Persoonsgegevens.

f) Medewerker de door Partijen voor de uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst betrokken
natuurlijke persoon die werkzaam is bij of
voor een van de Partijen.
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g) Overeenkomst de in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
vermelde overeenkomst(en) betreffende de
levering van producten en/of diensten.

h) Partij Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker.
i) Partijen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
j) Persoonsgegeven alle informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon in de zin
van artikel 4 onder 1 AVG.

k) Subverwerker iedere niet-ondergeschikte derde partij die
door Verwerker is betrokken bij de
verwerking van Persoonsgegevens in het
kader van de Overeenkomst, niet zijnde
Medewerkers.

l) Verwerker de verwerker als bedoeld in artikel 4 sub 8
AVG

m) Verwerkersovereenkomst de onderhavige overeenkomst.
n) Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld

in artikel 4 sub 7 AVG
o) Wet bescherming persoonsgegevens of

Wbp
Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake
de bescherming van persoonsgegevens (Wet
bescherming persoonsgegevens), inclusief
latere wijzigingen.

1.2. Voornoemde en overige begrippen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG.
1.3. Waar in deze Verwerkersovereenkomst naar bepaalde normen wordt verwezen (zoals

NEN7510) wordt daarmee steeds gedoeld op de meest actuele versie daarvan. Voor zover de
betreffende norm niet meer wordt onderhouden, dient in de plaats daarvan de meest actuele
versie van de logische opvolger van de betreffende norm gelezen te worden.

1.4. Eventuele afwijkingen op de tekst zijn alleen geldig voor zover deze zijn gespecificeerd in
bijlage 4. Het bepaalde in bijlage 4 prevaleert op het overigens bepaalde in deze
verwerkersovereenkomst.

Artikel 2. Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst
2.1. Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door

Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst(en).

2.2. Partijen sluiten de Overeenkomst(en) om de expertise die Verwerker heeft als het gaat om het
verwerken en beveiligen van Persoonsgegevens te gebruiken voor de uit de Overeenkomst(en)
voortvloeiende en in  deze Verwerkersovereenkomst nader beschreven doeleinden. Verwerker
staat er voor in dat hij hiertoe gekwalificeerd is.

2.3. Deze Verwerkersovereenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Voor
zover het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst strijdig is met het bepaalde in de
Overeenkomst(en), prevaleert het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst.
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Artikel 3. Uitvoering verwerking
3.1. Verwerker garandeert dat hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend

Persoonsgegevens zal verwerken voor zover:
a.) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (binnen de kader als

gespecificeerd in Bijlage 1); of
b.) Verwerkingsverantwoordelijke daartoe nadere schriftelijke instructies heeft gegeven;

3.2. In het kader van het bepaalde in het eerste lid van artikel 3 onder a) zal Verwerker uitsluitend
de in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. gespecificeerde Persoonsgegevens verwerken in
het kader van de in die bijlage beschreven aard en doeleinden van de verwerking.

3.3. Verwerker zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in verband met de
verwerking van de Persoonsgegevens opvolgen. Verwerker stelt
Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in
strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van
Persoonsgegevens.

3.4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3, is het Verwerker toegestaan om
Persoonsgegevens te verwerken indien een wettelijk voorschrift (waaronder begrepen daarop
gebaseerde rechterlijke of bestuurlijke bevelen) hem tot een verwerking verplicht. In dat geval
stelt de Verwerker voorafgaand aan de verwerking Verwerkingsverantwoordelijke in kennis
van de beoogde verwerking en het wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze
kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Verwerker zal
Verwerkingsverantwoordelijke, waar mogelijk, in staat stellen zich te verweren tegen deze
verplichte verwerking en ook overigens de verplichte verwerking beperken tot het strikt
noodzakelijke.

3.5. Verwerker zal de Persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerken en in overeenstemming met de op hem als Verwerker rustende verplichtingen op
grond van de AVG, voor zover nog van toepassing de Wbp, en overige wet- en regelgeving.
Verwerker zal in dat kader ten minste een register van verwerkingen aanleggen als bedoeld in
artikel 30 AVG en Verwerkingsverantwoordelijke op eerste verzoek een kopie van dat register
verstrekken.

3.6. Indien de dienstverlening door Verwerker de verwerking van gezondheidsgegevens of andere
bijzondere Persoonsgegevens impliceert, garandeert Verwerker dat hij niet in strijd met
gezondheidswetgeving zal handelen.

3.7. Verwerker zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft
verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, geen Persoonsgegevens verwerken of laten
verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte
(“EER”).

3.8. Verwerker waarborgt dat betrokken Medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst hebben
getekend en geeft Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek inzage in deze
geheimhoudingsovereenkomst.
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Artikel 4. Beveiliging Persoonsgegevens en controle
4.1. Verwerker zal aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische

beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee
gemoeide kosten overeenstemmen met de (in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
gespecificeerde) aard van de te verwerken Persoonsgegevens, ter bescherming van de
Persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van
onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te
garanderen. In deze beveiligings- maatregelen zijn de mogelijk in de Overeenkomst reeds
bepaalde maatregelen begrepen. De maatregelen omvatten in ieder geval:
a.) maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegde Medewerkers toegang hebben tot de

Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet;
b.) maatregelen waarbij de Verwerker zijn Medewerkers en Subverwerkers uitsluitend

toegang geeft tot Persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik
van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen
toegang geven tot die Persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende
(rechts)persoon noodzakelijk is;

c.) maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of
onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of
onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;

d.) maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van
Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan
Verwerkingsverantwoordelijke;

e.) maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de Persoonsgegevens te garanderen;
f.) maatregelen om te waarborgen dat Persoonsgegevens logisch gescheiden worden

verwerkt van de Persoonsgegevens die hij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt;
g.) de overige maatregelen die Partijen zijn overeengekomen zoals vastgelegd in Fout!

Verwijzingsbron niet gevonden..
4.2. Verwerker werkt aantoonbaar in overeenstemming met ISO27001 en/of NEN 7510 en heeft

een passend, geschreven beveiligingsbeleid geïmplementeerd voor de verwerking van
Persoonsgegevens, waarin in ieder geval de in het eerste lid van dit artikel 4 genoemde
maatregelen uiteen zijn gezet.

4.3. Verwerker voldoet aantoonbaar aan de veiligheidseisen voor netwerkverbindingen zoals
beschreven in NEN7512.

4.4. Verwerker voldoet aantoonbaar aan de eisen ten aanzien van logging zoals beschreven in
NEN7513.

4.5. Verwerker voldoet aantoonbaar aan de eisen van andere NEN-normen voor zover die voor de
gezondheidszorg van toepassing zijn verklaard.

4.6. Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke een door een
onafhankelijke en ter zake deskundige derde afgegeven geldig certificaat overleggen, indien
deze daarover beschikt, waaruit volgt dat Verwerker de verplichtingen uit dit artikel naleeft.

4.7. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht toe te (laten) zien op de naleving van de
hiervoor onder artikel 4.1 tot en met 4.4 genoemde maatregelen. Verwerker stelt
Verwerkingsverantwoordelijke, indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt,
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hiertoe in elk geval eenmaal per jaar in de gelegenheid op een door Partijen in gezamenlijk
overleg nader te bepalen tijdstip en verder indien Verwerkingsverantwoordelijke daar
aanleiding toe ziet naar aanleiding van (vermoeden van) informatie- of privacy-incidenten, dat
te (laten) controleren. Verwerker zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan een
dergelijk onderzoek. Verwerker zal eventuele door Verwerkingsverantwoordelijke naar
aanleiding van een dergelijk onderzoek in redelijkheid gegeven instructies tot aanpassing van
het beveiligingsbeleid binnen een redelijke termijn opvolgen.

4.8. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve
beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde
beveiligingsmaatregelen vereist. Verwerker zal daarom de maatregelen zoals
geïmplementeerd op basis van dit artikel 4 periodiek evalueren en, waar nodig, de
maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen onder dit artikel 4. Het
voorgaande laat de instructiebevoegdheid van Verwerkingsverantwoordelijke om zo nodig
aanvullende maatregelen te (doen) treffen onverlet.

Artikel 5. Monitoring, informatieplichten en incidentenmanagement
5.1. Verwerker zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen en over de

resultaten van de monitoring in overeenstemming met dit artikel 5 rapporteren aan
Verwerkingsverantwoordelijke.

5.2. Zodra zich een Incident voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Verwerker
verplicht Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en daarbij
alle relevante informatie te verstrekken over:
1) de aard van het Incident;
2) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
3) de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het Incident; en
4) de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het Incident op te lossen dan wel

de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
5.3. Verwerker is, onverminderd de overige verplichtingen uit dit artikel, verplicht om maatregelen

te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om het Incident zo snel
mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Verwerker
treedt zonder uitstel in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hierover nadere
afspraken te maken.

5.4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde zijn medewerking verlenen en zal de
instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen en stelt Verwerkingsverantwoordelijke
in staat een deugdelijk onderzoek te verrichten naar het Incident, een correcte respons te
formuleren en passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van het Incident, waaronder
begrepen het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of de Betrokkene zoals
bepaald in artikel 5.8.

5.5. Verwerker zal te allen tijde geschreven procedures voorhanden hebben die hem in staat
stellen om Verwerkingsverantwoordelijke van een onmiddellijke reactie over een Incident te
voorzien, en om effectief samen te werken met Verwerkingsverantwoordelijke om het Incident
af te handelen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke voorzien van een afschrift van
dergelijke procedures indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt.
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5.6. Meldingen die worden gedaan op grond van artikel 5.2 worden ogenblikkelijk gericht aan
Verwerkingsverantwoordelijke of, indien relevant, aan een door
Verwerkingsverantwoordelijke tijdens de duur van deze Verwerkersovereenkomst schriftelijk
bekendgemaakte Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien
Verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heeft
aangesteld, worden de meldingen gericht aan deze FG.

5.7. Het is Verwerker niet toegestaan informatie te verstrekken over Incidenten aan betrokkenen
of andere derde partijen, behoudens voor zover Verwerker daartoe wettelijk verplicht is of
Partijen anderszins zijn overeengekomen.

5.8. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Verwerker in relatie tot een Incident
rechtstreeks contact onderhoudt met autoriteiten of andere derde partijen, dan houdt de
Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voortdurend op te hoogte.

Artikel 6. Medewerkingsverplichtingen
6.1. De AVG en overige (privacy)wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe.

Verwerker zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan
Verwerkingsverantwoordelijke bij de nakoming van de op Verwerkingsverantwoordelijke
rustende verplichtingen voortvloeiend uit deze rechten.

6.2. Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot
verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar
Verwerkingsverantwoordelijke.

6.3. Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker
aan Verwerkingsverantwoordelijke alle relevante informatie verstrekken betreffende de
aspecten van de door hem verrichte verwerking van Persoonsgegevens zodat
Verwerkingsverantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat zij de
toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.

6.4. Verwerker zal voorts op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke
bijstand verlenen bij de nakoming van de op grond van de toepasselijke privacywetgeving op
Verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichtingen (zoals het uitvoeren van een
PIA).

Artikel 7. Inschakeling subverwerkers
7.1. Verwerker zal zijn activiteiten die bestaan uit het verwerken van Persoonsgegevens of vereisen

dat Persoonsgegevens verwerkt worden, niet uitbesteden aan een Subverwerker zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Het voorgaande is
niet van toepassing op de in Bijlage 1 vermelde Subverwerkers.

7.2. Voor zover Verwerkingsverantwoordelijke instemt met de inschakeling van een Subverwerker,
zal Verwerker aan deze Subverwerker dezelfde of strengere verplichtingen opleggen als voor
hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst en de wet voortvloeien. Verwerker zal deze
afspraken schriftelijk vastleggen en zal toezien op de naleving daarvan door de Subverwerker.
Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek afschrift verstrekken van de met de
Subverwerker gesloten overeenkomst(en).

7.3. Niettegenstaande de toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het inschakelen
van een Subverwerker die in opdracht van de Verwerker (gedeeltelijk) gegevens verwerkt,
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blijft Verwerker volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen
van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker De toestemming van
Verwerkingsverantwoordelijke voor het uitbesteden van werkzaamheden aan een
Subverwerker laat onverlet dat voor de inzet van Subverwerkers in een land buiten de
Europese Economische Ruimte toestemming vereist is in overeenstemming met artikel 3.7 van
deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.
8.2. Enige beperking van de aansprakelijkheid in de Overeenkomst is mutatis mutandis ook van

toepassing op deze Verwerkersovereenkomst, met dien verstande dat:
a.) eventuele (impliciete of expliciete) uitsluitingen van aansprakelijkheid voor verlies en/of

verminking van Persoonsgegevens zijn uitgesloten;
b.) eventuele (impliciete of expliciete) uitsluitingen van aansprakelijkheid voor boetes die door

de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder worden opgelegd die
rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming van Verwerker, of een
aan Verwerker toerekenbaar gedraging of nalaten, zijn uitgesloten.

8.3. Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke en stelt de Verwerkingsverantwoordelijke
schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van derden, alsmede boetes van de Autoriteit
Persoonsgegevens, die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming door
Verwerker en/of diens onderaannemers/Subverwerkers in de nakoming van zijn verplichtingen
onder deze Verwerkersovereenkomst en/of enige schending door Verwerker en/of diens
onderaannemers/Subverwerkers van de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van
verwerking van Persoonsgegevens.

8.4. Voor zover Partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden, waaronder begrepen de
betrokkene, of gezamenlijk een boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens,
zijn zij jegens elkaar, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge
verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig het bepaalde in Boek 6, Titel 1, Afdeling 2 van
het Burgerlijk Wetboek in de schuld en kosten bij te dragen, tenzij de AVG anders bepaalt in
welk geval de AVG voorgaat.

8.5. Voor zover in de Overeenkomst geen beperking van aansprakelijkheid voor
Verwerkingsverantwoordelijke is opgenomen, geldt de in lid 2 opgenomen beperking voor
Verwerker eveneens voor de Verwerkingsverantwoordelijke.

8.6. Iedere beperking van aansprakelijkheid komt voorts voor de betreffende Partij te vervallen in
geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de betreffende Partij.

8.7. Partijen dragen zorg voor afdoende dekking van de aansprakelijkheid.

Artikel 9. Kosten
9.1. De kosten voor de verwerking van gegevens die inherent zijn aan de normale uitvoering van de

Overeenkomst, worden geacht besloten te liggen in de op grond van de Overeenkomst reeds
verschuldigde vergoedingen.

9.2. Enige ondersteuning of enige andere aanvullende dienstverlening die Verwerker op grond van
deze Verwerkersovereenkomst dient te verlenen, of die wordt verzocht door
Verwerkingsverantwoordelijke, inclusief alle verzoeken tot aanvullende informatie, zullen in



24

Bijlagen behorend bij Deelnemersovereenkomst MedZwolle – september 2018

rekening worden gebracht bij Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. gespecificeerde tarieven.

9.3. De voorgaande bepaling is niet van toepassing indien de werkzaamheden verband houden met
een tekortkoming van Verwerker onder deze Verwerkersovereenkomst. De werkzaamheden
zullen in dat geval kosteloos worden verricht (onverminderd het recht van
Verwerkingsverantwoordelijke de daadwerkelijk geleden schade op Verwerker te verhalen).

Artikel 10. Duur en beëindiging
10.1. Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening en de duur van deze

Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de in Bijlage 1 genoemde
Overeenkomst(en), inclusief eventuele verlengingen daarvan.

10.2. De Verwerkersovereenkomst maakt na ondertekening ervan door beide Partijen integraal en
onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Beëindiging van de Overeenkomst, op welke
grond dan ook (opzegging/ontbinding), heeft tot gevolg dat de Verwerkersovereenkomst
eveneens op dezelfde grond beëindigd wordt (en vice versa), tenzij Partijen in voorkomend
geval anders overeenkomen.

10.3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze
Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze
Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke
voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid,
geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

10.4. Ieder der Partijen is gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in de
Overeenkomst, de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst en de daarmee
samenhangende Overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a.) de andere Partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan;
b.) de andere Partij aantoonbaar [ernstig] tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen

die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst en die toerekenbare tekortkoming niet
binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling;

c.) een Partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
10.5. Gelet op de grote afhankelijkheid van Verwerker alsmede het continuïteitsrisico bij incidenten

en calamiteiten (zoals faillissement), verklaart Verwerker zich reeds nu voor alsdan bereid op
eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke aanvullende afspraken met
Verwerkingsverantwoordelijke te maken teneinde voornoemde risico’s te verkleinen. Deze
aanvullende afspraken kunnen onder meer bestaan uit:
a.) het maken van afspraken over het periodiek terug of aan een derde partij leveren van de

door Verwerker verwerkte gegevens; en/of
b.) het met een derde partij sluiten van een overeenkomst die ertoe strekt dat de betreffende

derde partij zich hoofdelijk verbindt tot of borg staat voor de nakoming van de
Overeenkomst; en/of

c.) het met een derde partij sluiten van een (tri-partite) overeenkomst die ertoe strekt dat de
betreffende derde partij (voortdurend) over alle benodigde gegevens komt te beschikken
om in voorkomend geval (een deel van) de op grond van de Overeenkomst te verrichten
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prestaties – al dan niet op basis van een nieuwe overeenkomst – in plaats van of parallel
aan Verwerker te kunnen (gaan) verrichten.

10.6. Verwerker heeft een exit-plan voor het nakomen van alle verplichtingen uit deze
Verwerkersovereenkomst, ingeval de Overeenkomst of de Verwerkersovereenkomst
(tussentijds) beëindigd wordt. Verwerker geeft op eerste verzoek van
Verwerkingsverantwoordelijke afschrift van dit plan.

10.7. Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst en de
Overeenkomst per direct te ontbinden indien Verwerker te kennen geeft niet (langer) te
kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidseisen die op grond van ontwikkelingen in de wet
en/of de rechtspraak aan de verwerking van de Persoonsgegevens worden gesteld.

10.8. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand en tijdig te informeren over een
voorgenomen overname of eigendomsoverdracht.

10.9. Het is Verwerker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
Verwerkingsverantwoordelijke deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en plichten die
samenhangen met deze Verwerkersovereenkomst over te dragen aan een derde partij .

Artikel 11. Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van Persoonsgegevens
11.1. Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder

begrepen de wettelijke bewaartermijnen of een eventueel tussen Partijen gemaakte afspraak
over bewaartermijnen zoals vastgelegd in Bijlage 1. In  geen geval bewaart Verwerker de
Persoonsgegevens langer dan tot het einde van deze Verwerkersovereenkomst.
Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt of en zo ja hoe lang gegevens bewaard moeten blijven.

11.2. Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van
de overeengekomen bewaartermijnen, of op schriftelijk verzoek van
Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, tegen redelijke kosten, naar keuze van
Verwerkingsverantwoordelijke, de Persoonsgegevens onherroepelijk (doen) vernietigen of
teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke
verstrekt Verwerker bewijs van het feit dat de gegevens onherroepelijk zijn vernietigd of
verwijderd. Eventuele teruggave van de gegevens zal in een algemeen gangbaar,
gestructureerd en gedocumenteerd gegevensformaat langs elektronische weg plaatsvinden.
Indien teruggave, onherroepelijke vernietiging of verwijdering niet mogelijk is, stelt Verwerker
Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk op de hoogte. In dat geval garandeert
Verwerker dat hij de Persoonsgegevens vertrouwelijk zal behandelen en niet langer zal
verwerken.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover de (verzameling van) Persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel

eigendomsrecht, verleent Verwerkingsverantwoordelijke toestemming aan Verwerker de
Persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. De overwegingen maken onderdeel uit van deze Verwerkersovereenkomst.
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13.2. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze
Verwerkersovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

13.3. In alle gevallen waarin deze Verwerkersovereenkomst niet voorziet beslissen Partijen in
onderling overleg.

13.4. Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.5. Partijen zullen zich inspannen conflicten in onderling overleg op te lossen. Hierbij is inbegrepen

de mogelijkheid het geschil te beëindigen door een in onderling overleg vast te stellen
mediation of arbitrage.

13.6. Geschillen over of in verband met deze Verwerkersovereenkomst worden uitsluitend
voorgelegd aan de daartoe in de Overeenkomst aangewezen rechtbank of arbiter(s).

naam Verwerkingsverantwoordelijke: naam Verwerker:
Stichting MedZwolle

Naam vertegenwoordiger
Verwerkingsverantwoordelijke :

Naam vertegenwoordiger Verwerker:

Functie: Functie: voorzitter Stichting MedZwolle

Plaats: Plaats:

Datum: Datum:
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Bijlage 1: (Behorend bij Verwerkersovereenkomst) Overeenkomsten, omschrijving Persoonsgegevens, aard verwerkingen, etc.

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de volgende Overeenkomsten en heeft betrekking op de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens.

Ingangs-

datum
contract

Kenmerk /
nummer /
titel contract

Korte
omschrijving
diensten

Aard van de
verwerking

Soort Persoons-

gegevens

Categorieën
van
betrokkenen

Doeleinden van
de verwerking

Goedgekeurde
subverwerkers

Afspraken
bewaar-
termijnen

24 mei
2018

Deelnemers-
overeenkomst

Clusterbeheer.

Faciliteren van
samenwerking
op het cluster.

Administratieve
verwerking.

Verwerking van
patiënt

gegevens, met
name met
betrekking tot
ontdubbelproce-
dure.

Verwerking van
deelnemer
gegevens.

Verwerking van
Derden, zoals
zorgverzekeraars
en andere
zorgverleners.

NAW gegevens,
medische
gegevens,
financiële en
administratieve
gegevens,
farmaceutische
gegevens

Patiënten

Deelnemers

Derden

Goed beheer
van
gezamenlijke
tabellen en
bestanden.

Ondersteunen
van de interne
organisatie en
financiële
administratie
van de
Deelnemers.

PharmaPartners Conform
wettelijke
termijnen
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Bijlage 2: (Behorend bij Verwerkersovereenkomst) Omschrijving nadere beveiligingsmaatregelen

Aanvulling artikel 4.1.g
Er zijn aangewezen clustermanagers die via twee factor authenticatie toegang hebben.
In het overleg met leverancier worden de beveiligingsmaatregelen geagendeerd.

Bijlage 3: (Behorend bij Verwerkersovereenkomst) Specificatie tarieven
Er zijn kosten verbonden aan het deelnemerschap van de Stichting. Deze zijn vastgelegd in de
Deelnemersovereenkomst bijlage 4.

Bijlage 4: (Behorend bij Verwerkersovereenkomst) Aanpassingen t.o.v. standaard tekst

Niet van toepassing

Art. Tekst die vervalt Vervangende tekst Reden
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Bijlage 4. Behorend bij Deelnemersovereenkomst

VERGOEDINGENOVERZICHT

Huisarts/Fte Apotheek
Eenmalige
opstartkosten –
te voldoen aan
MedZwolle

€150,00 €700,00

Jaarlijks – te
voldoen aan
MedZwolle

€75,00 €350,00

Kwartaal – te
voldoen aan PP

€22,50
excl. BTW

€121,44
excl. BTW

Eenmalige
toetredingskosten
niet-HRZ en niet
SAPOZ leden – te
voldoen aan
MedZwolle

€750,00
(lid worden HRZ is
een vereiste)

€6000,00


