
Uitwisseling van grotere hoeveelheden persoonsgegevens tegelijk 
 

Onze praktijk wisselt de volgende bestanden uit met andere partijen. 

 

Administratieve handelingen 

Dossieroverdracht 
Als u verhuist naar een andere praktijk dan stuurt de praktijk, nadat u hiervoor toestemming heeft 
gegeven, uw dossier op aan uw nieuwe huisarts. Dit gebeurt via het beveiligde systeem ION, waarop 
het overgrote deel van de huisartsenpraktijken is aangesloten. Het dossier bij de oude huisarts wordt 
vernietigd behalve als er een goede reden is om het oude dossier tijdelijk te bewaren, zoals een 
rechtszaak. 
 

Declareren 
Declaraties dient de praktijk in bij uw verzekeraar via het systeem Calculus. De verzekeraar ontvangt 

de ingediende declaraties via Vecozo. 

 

Griepvaccinaties 
Uitnodigingen voor griepvaccinaties worden per papieren post verstuurd. Hiertoe geeft de praktijk 

een adressenbestand aan DMDR Medical marketing BV. 

 

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

STIZON 
De huisartsenpraktijk levert bestanden aan STIZON; dit is een zg. ‘trusted third party’. STIZON 

anonimiseert of pseudonimiseert deze bestanden. 

STIZON geeft spiegelinformatie terug aan de huisarts. Dit gebeurt via INSZO, een zusteronderneming 

van STIZON. Onlangs is in onze regio de spiegelinformatie gerealiseerd met Gezonde zorg gezonde 

regio (GZGR), waarbij u en uw huisarts samen overzicht hebben op het verloop van uw aandoening 

en een vergelijking kunnen maken met de rest van Nederland (benchmarking). 

STIZON biedt vanuit deze gegevensstroom geanonimiseerde data aan PHARMO, zuster van 

STIZON. De gegevens die via PHARMO worden verstrekt aan universiteiten en farmaceuten is 

bedoeld om de werking en bijwerkingen van toegelaten geneesmiddelen te onderzoeken. Zie 

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Pharmo-Datanetwerk---Huisartsen-Databank 

Op basis van de gegevens van de huisarts die STIZON heeft opgeslagen, worden gepseudonimiseerde 

gegevens aan LUMC-PHEG geleverd t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt op basis van een 

overeenkomst tussen de huisarts en LUMC-PHEG in het kader van ELAN. 

 

  

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Pharmo-Datanetwerk---Huisartsen-Databank


ELAN is een samenwerking tussen huisartsen in de regio en het ziekenhuis LUMC, afdeling Public 

Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG). Zie 

https://www.lumc.nl/org/pheg/research/collaboration/elan-extramuraal-leids-academisch-netwerk/ 

ELAN heeft de volgende doelen: 

• Terugkoppeling aan de huisarts over de kwaliteit van zijn registratie; 

• Wetenschappelijk onderzoek; 

• Selectie van potentiële deelnemers aan patiëntgebonden onderzoek. Als een onderzoeker u 

wil benaderen, meldt de onderzoeker dit aan STIZON. STIZON neemt vervolgens contact op 

met uw huisarts en pas na uw toestemming mag de onderzoeker u persoonlijk benaderen of 

heeft de onderzoeker inzage in uw dossier. 

 

Voor bepaalde onderzoeken kan de gegevensset van ELAN worden verrijkt met gegevens van 

PHARMO. Behalve data van huisartsen ontvangt PHARMO ook gegevens van een tiental andere 

zorggebieden, zie https://www.pharmo.nl/what-we-have/pharmo-database-network/ 

De gegevens bij STIZON worden maximaal 20 jaar na overlijden of verhuizen bewaard. 

 

Calculus 
Vanuit het declareren ontvangt de huisarts statistische overzichten van zijn patiënten populaties. Op 

uitschieters na zijn deze gegevens anoniem. 

 

Keten informatiesysteem (KIS) 
In de verwerkersovereenkomst met KIS leverancier Philips VitalHealth is opgenomen dat anonieme 

patiëntdata gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, benchmarking en het 

voeden van intelligente algoritmen. Op dit moment is dit (nog) geen realiteit, blijkt uit navraag bij de 

juridische afdeling van Philips. 

https://www.lumc.nl/org/pheg/research/collaboration/elan-extramuraal-leids-academisch-netwerk/
https://www.pharmo.nl/what-we-have/pharmo-database-network/

