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Geachte relatie, 

 

PharmaPartners zet zich al 40 jaar in voor samenwerking in de zorg; verbinden voor verbe-

tering is daarbij ons motto. Dat doen we samen met onze gebruikers, de eerstelijnszorgver-

leners. In deze verbinding speelt een accurate, volledige en snelle gegevensuitwisseling een 

cruciale rol. Daarbij streven we naar triple aim: een hogere zorgkwaliteit, tegen lagere kos-

ten en met een hogere tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals. Wij faciliteren onze 

gebruikers hierin door maximaal in te zetten op samenwerking én uitwisseling.  

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel ‘de privacy-

wet’ genoemd) geven wij via dit schrijven helderheid over het toestemmingsvraagstuk bij 

het gebruik van onze applicaties en in het bijzonder bij de uitwisseling van patiëntgegevens 

tussen verschillende zorgverleners via ons clustermodel.  

 

De nieuwe privacywet eist een maximale bescherming van de persoonsgegevens van patiën-

ten. Anderzijds eisen bestaande grondslagen in de zorg, zoals o.a. de WGBO etc., dat zorg-

verleners altijd moeten beschikken over relevante en complete informatie om goede zorg 

voor diezelfde patiënt te kunnen leveren.  

 

Na uitgebreide juridische consultatie en toetsing bij onze belangrijkste gebruikersvertegen-

woordigingen, de Pharmacom®-Raad en de Adviesraad Huisartsenzorg, willen we ons breed 

gedragen standpunt met u delen. 

 

Ons standpunt: 

In grote lijnen komt het erop neer dat, wanneer binnen het cluster slechts uitgewisseld 

wordt tussen de behandelende arts/apotheker, diens waarnemers en andere direct betrokke-

nen bij de farmacotherapeutische behandeling indien dit noodzakelijk is voor de behandeling 

van de betrokken patiënt, ook onder de AVG een opt-out van de patiënt volstaat. Opt-out 

betekent dat u voor het voorgaande geen actieve toestemming hoeft te vragen aan de  

patiënt, dit laat uiteraard het recht van de patiënt onverlet om altijd bezwaar te mogen aan-

tekenen tegen uw verwerkingsplannen. Transparantie over het cluster en uw verwerkings-

plannen zijn daarom van essentieel belang.  

 

 

Aan alle relaties 
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Hieronder lichten we dit toe voor de verschillende situaties:  

■ In geval er sprake is van (dag- en anw-) waarneming tussen hetzelfde type zorgverle-

ners volstaat een opt-out van de patiënt (huisarts-huisarts en apotheek-apotheek, maar 

ook tussen huisarts-huisartsenpost en apotheek-dienstapotheek), indien de uitwisseling 

van gegevens noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt. Hierbij dient bena-

drukt te worden dat er een begrenzing zit aan de hoeveelheid praktijken die voor elkaar 

kunnen waarnemen (zeker bij dag-waarneming). In het geval van het passantenmodel 

bij apotheken verdient dit extra aandacht. Ongelimiteerd gebruik maken van deze waar-

nemingsfunctionaliteiten is niet in overeenstemming met de AVG aangezien dit voorbij-

gaat aan het doel van waarneming (namelijk vervanging van de oorspronkelijke zorgaan-

bieder) en omdat u primair een geheimhoudingsplicht hebt richting uw medezorgverle-

ners. Daarnaast is het van belang dat deze functionele waarneming door u als zorgverle-

ner wordt geformaliseerd door middel van het aangaan van een waarnemingsovereen-

komst.  

■ In geval er sprake is van uitwisseling tussen een huisarts en een apotheek om daarmee 

op basis van een actueel dossier, te allen tijde goede zorg en veilige medicatiebewaking 

voor de patiënt te kunnen leveren, volstaat opt-out. Dit is met name van toepassing bij 

de farmacotherapeutische behandeling, waarbij de huisarts, als direct betrokkene, een 

rol speelt in het initiëren van de behandeling en de apotheker, als direct betrokkene, een 

belangrijke rol speelt in de aflevering, het informeren en het gebruik van de medicatie.  

■ Daarnaast zijn de leden van de Adviesraad Huisartsenzorg unaniem van mening dat het 

hebben van een uitgebreid medisch dossier aanvullend aan de Professionele Samenvat-

ting in veel gevallen meerwaarde biedt en is daarmee noodzakelijk voor het verlenen van 

goede zorg.   

“Het minimum voor veilige zorg (professionele samenvatting) is natuurlijk heel anders 

dan het maximum”. (Citaat André Louwen, directeur Stichting Georganiseerde eerste-

lijnszorg Zoetermeer). 

 

Let op:  

Alle vormen van uitwisseling van patiëntinformatie die verder gaan dan de hiervoor bespro-

ken voor de behandeling noodzakelijke uitwisselingen tussen de behandelende zorgaanbie-

der, diens waarnemers en andere direct betrokkenen bij de behandeling, zijn niet toege-

staan zonder nadrukkelijke toestemming van de patiënt (opt-in). Ons advies is dan ook om 

richting apotheken en/of huisartspraktijken waarmee u geen waarnemingsrelatie heeft, de 

waarneming dicht te zetten via uw praktijk-/apotheek-instellingen. Daarnaast benadrukken 

wij nogmaals dat het voorgaande u niet ontslaat van uw informatieverplichting richting de 

patiënt. U dient immers te allen tijde, ongeacht de door u gehanteerde grondslagen, te bor-

gen dat de patiënt goed geïnformeerd is over uw (beoogde) verwerkingsplannen en samen-

werkingsverbanden.  

 

Organiseer uw waarneming: 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het belangrijk dat de onderlinge waarneming schriftelijk 

is vastgelegd en dat de inrichting hiervan binnen het cluster hierop aansluit. Voor het vast-

leggen van deze waarneming bestaan modelovereenkomsten.  

 

Voor huisartsen zijn deze beschikbaar via de website van LHV: 

https://www.lhv.nl/service/lhv-generator-voor-waarneemcontracten.  

Apothekers kunnen modelovereenkomsten voor dienstwaarneming regelen via de dienstapo-

theek in hun regio. Voor het vastleggen van de functionele waarnemingsafspraken voor de 

dagwaarneming tussen apothekers is geen standaardovereenkomst beschikbaar.  

Wij informeren u op een later moment over de modelovereenkomst voor apothekers. 

 

 

 

https://www.lhv.nl/service/lhv-generator-voor-waarneemcontracten
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Bij twijfel: 

Ons voorgaande standpunt is een interpretatie van de huidige wetgeving en kan (net als de 

wetgeving zelf) aan verandering onderhevig zijn. Vanuit Den Haag en Europa signaleren wij 

een trend richting meer regie voor de patiënt met betrekking tot de inzage in en de uitwisse-

ling van diens medische dossier (gespecificeerde toestemming). Mocht u het vragen van toe-

stemming op dit moment noodzakelijk achten, dan kunt u dit registreren door gebruik te 

maken van de privacy-vlag (geen toestemming, is aanvinken privacy-vlag). Bewaar het door 

de patiënt ondertekende toestemmingsformulier goed. 

  

Heeft u vragen rond de inrichting van het cluster of de clusterformalisering, dan kunt u van-

zelfsprekend altijd contact opnemen met Simon van As, manager Professional Services Huis-

artsenzorg, telnr. 06 – 48 89 37 29 of simon.van.as@pharmapartners.nl of  

Meike Daniëls, manager Professional Services Farmacie, telnr. 06 – 31 96 79 74 of 

meike.daniels@pharmapartners.nl. Zij kunnen u hierin ondersteunen en adviseren. 

 

Met dit schrijven hopen we de vragen die leven rond de invoering van de AVG in relatie tot 

het unieke clustermodel te beantwoorden. Zijn er desondanks nog onduidelijkheden, dan 

verwijzen we u graag naar de speciale pagina die hiertoe is ingericht in het klantportaal.  

Hier vindt u alle actuele informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de leden van de Pharmacom-Raad en Adviesraad Huisartsenzorg 

 

Sander de Jong, 

Directeur Farmacie PharmaPartners 

 

Dorinda van Oosten, 

Directeur Huisartsenzorg PharmaPartners 

 

Richard Arnoldussen, 

Managing Director Farmacie Groepen PharmaPartners 
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