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Definities
Partijen

Deelnemende ziekenhuizen aan Registratie en uitwisseling
kwaliteitsindicatoren [ziektebeeld]

Contactpersoon

Contactpersoon van een deelnemend ziekenhuis die aanspreekbaar is voor alle aspecten die deze samenwerkingsovereenkomst betreffen.

Netwerk [naam]

Regionaal netwerk waarin de ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd

[verwerker]

Verwerker van de data-aanlevering. [verwerker] is als verwerker in opdracht van de deelnemende ziekenhuizen verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens.

Samenwerking

Een samenwerkingsverband tussen Partijen in de zorgketen t.b.v. het verhogen van de kwaliteit van de [ziektebeeld] voor de patiënt.

Samenwerkingsovereenkomst

Vastlegging van afspraken over de samenwerking

Beheerder

Beheerder van deze overeenkomst. Aangezien de [netwerk] geen juridische status heeft, ligt het beheer tot die
tijd bij één van de deelnemende ziekenhuizen van de samenwerking, [ziekenhuis].

De Partijen:
[ziekenhuis], gevestigd te [plaats], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] voorzitter
Raad van Bestuur, verder te noemen: ‘[afkorting]’;
En,
……..

Hierna tevens afzonderlijk dan wel gezamenlijk ook te noemen ‘‘Partijen”
Verklaren onder de volgende voorwaarden een samenwerkingsovereenkomst te zijn aangegaan ten
behoeve van het verhogen van de kwaliteit van de [ziektebeeld]zorg in de regio, verder te noemen
“het Project”.
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Artikel 1
Overwegingen
1.1 Partijen richten zich op het verlenen van kwalitatief hoogwaardige [ziektebeeld]zorg binnen de
regio [netwerk] alsmede daarbuiten;
1.2 Partijen zijn overtuigd dat ze door bundeling van kennis en expertise door middel van het invoeren/implementeren van waardegedreven zorg en een gezamenlijke benchmark meer kunnen betekenen voor de patiënt;
1.3 Partijen hebben overleg gehad over de wijze waarop hoogwaardige zorg geleverd kan worden;
1.4 Partijen hebben over de voorwaarden waaronder de samenwerking plaatsvindt nadere afspraken
gemaakt en wensen deze met deze samenwerkingsovereenkomst vast te leggen.
Artikel 2
Contactpersonen
Partijen hebben een contactpersoon ten behoeve van het goed gebruiken van deze overeenkomst. De
contactpersonen faciliteren het tot stand laten komen van effectieve samenwerking tussen Partijen,
mogelijk zonder zelf inhoudelijk verantwoordelijk te zijn.

Partij

Contactpersoon

Artikel 3

Omschrijving Samenwerking binnen het project

3.1

De samenwerking is in [datum] gestart, mede met financiering vanuit [financiering]. Partijen
willen de afspraken over de samenwerking vastleggen middels een formele samenwerkingsovereenkomst. Deze formele samenwerkingsovereenkomst vangt aan op [datum] voor de periode van [maanden] en eindigt zonder voorafgaande opzegging derhalve van rechtswege op
[datum]. Na deze periode wordt de samenwerkingsovereenkomst indien gewenst omgezet naar
een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

3.2

De samenwerkingsovereenkomst betreft het project [ziektebeeld], met de volgende onderdelen:
a. De Partijen dragen zorg voor het realiseren van de volgende randvoorwaarden:
 (Zonodig) aanschaf, inrichting en implementatie van een door de eigen organisatie te
kiezen datacapturetool welke zorg kan dragen voor het uitzetten, registreren en verwerken van PROMs volgens de ICHOM dataset voor borstkanker. De gebruikte
ICHOM set is vertaald naar een datadictionaire (zie “Dataprotocol”, waar de afspraken
t.a.v. de datadictionaire onderdeel van zijn. Terugkoppeling van de PROMs vragenlijsten in de spreekkamer tijdens het consult met de patiënt;
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Dataverzameling ten behoeve van benchmark volgens de vastgestelde dataset vanaf
uiterlijk 1 juli 2018, ofwel vanaf definitieve oplevering van het dataplatform en bijbehorende dashboard door [verwerker];
 Afsluiten van een beheerovereenkomst met [verwerker] ten behoeve van de dataaanlevering, verwerking en beheer. De in deze overeenkomst genoemde deelnemende ziekenhuizen hebben hiertoe reeds een overeenkomst afgesloten met een looptijd
[x] jaar vanaf het moment van oplevering van het dataplatform en dashboard.
 Aanleveren van een uitvoerbestand met data (datadump) aan [verwerker] volgens de
vastgestelde dataset en technische aanleverspecificaties (zie Dataprotocol).
b. Iedere partij is verantwoordelijk voor het inrichten van een implementatieteam binnen het
eigen ziekenhuis en draagt een contactpersoon voor. Het implementatieteam draagt zorg
voor organisatorische, medische en ICT-gerelateerde taken die verricht moeten worden
binnen de samenwerking, met in elk geval de volgende specifieke taken:
 Implementatie (dagelijkse projectleiding en ondersteuning) borging en beheer
 Medisch inhoudelijke input (arts, verpleegkundige), coördinatie met alle medisch specialistische eenheden zoals chirurgie, radiologie/NG, oncologie, radiotherapie, KG en
pathologie.
 ICT ondersteuning, waaronder inrichting datacapturetool en bijdragen aan tot stand
komen van de data-aanlevering vanuit het EPD en de datacapturetool.
 Bijwonen en mede voorbereiden regulier (4 x per jaar) in te plannen bijeenkomsten
waarin de benchmark resultaten worden besproken met als doel de verbetering van
de kwaliteit van zorg
c. Tot [datum] wordt het Project aangestuurd door een algemeen projectleider namens de
[netwerk] met financiering vanuit [financiering]. De projectleider rapporteert regulier over de
voortgang van het project binnen [netwerk]. Besluitvorming vindt binnen [netwerk] ofwel afhankelijk van het onderwerp op aangeven van de [naam] door [naam]. Voorbereiding op
deze besluitvorming wordt onder leiding van de projectleider door de implementatiemanagers gezamenlijk gedaan.
d. Na [datum] zijn de deelnemende ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor de aansturing van
het project, waaronder het regulier organiseren (4 keer per jaar) van bijeenkomsten om tot
verbeterinitiatieven te komen naar aanleiding van de benchmark resultaten. Hiertoe wordt
een coördinatieteam ingesteld door de [netwerk]. De structuur en Governance vanaf [datum] wordt nader bepaald door de [netwerk] in afstemming met de deelnemende ziekenhuizen.
e. Financiële afspraken, te weten:
 Iedere Partij is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en implementatie van de datacapturetool, inclusief het leveren van de benodigde capaciteit en de daarbij te maken
kosten.
 Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een overeenkomst met [verwerker] voor het kunnen aanleveren, verwerken en tonen van de data in het dashboard
(zie ook punt 3.2.a);
 Partijen wisselen geen informatie met elkaar uit inzake de kosten en/of opbrengsten
van de zorg. Dit is niet geoorloofd met het oog op de geldende wet- en regelgeving, in
het bijzonder de mededingingswet.
3.3 Nieuwe deelnemers kunnen zich vanaf [datum] aansluiten bij dit samenwerkingsverband en gebruik maken van het dataplatform en dashboard van [verwerker], zodra zij:
a.
voldoen aan de randvoorwaarden zoals vermeld onder 3.2
5
Samenwerkingsovereenkomst Project [ziektebeeld][versie, datum]

b.

c.
d.

deze samenwerkingsovereenkomst en het dataprotocol zijn ondertekend. De door een nieuwe
deelnemer ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt als een addendum toegevoegd
aan deze samenwerkingsovereenkomst.
een beheerovereenkomst is afgesloten met [verwerker] t.b.v. beheer en de verwerking van de
data
een aanvullende verwerkersovereenkomst is afgesloten met [verwerker]

Artikel 4

Kwaliteit

4.1 Iedere Partij is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die hij in het Project inbrengt en
draagt zorg dat deze werkzaamheden voldoen aan de normale standaarden van kwaliteit
die op de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn.
4.2 Partijen stemmen, indien van toepassing, gezamenlijke protocollen/richtlijnen op elkaar af
en waar nodig dragen partijen zorg voor gezamenlijke protocol-/reglement ontwikkeling.
Eventuele aanpassing van voornoemde protocollen/reglementen geschiedt in onderling
overleg en met wederzijdse instemming van Partijen.
4.3 Partijen maken afspraken over de wijze van presentatie van casemix en relevante procesen uitkomstindicatoren, welke onderdeel gaan vormen van een dashboard om zo de kwaliteit van zorg binnen de keten transparant en zichtbaar te maken.
Artikel 5
Dataverwerking en Dataprotocol
Partijen maken afspraken over de bewerking en beheer van patiëntgegevens voor kwaliteitsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek welke worden vastgelegd in een dataprotocol tussen de Partijen
(zie Dataprotocol). Het dataprotocol geeft duidelijkheid richting patiënten, hulpverleners en (andere)
onderzoekers, doordat het dataprotocol beschrijft hoe gegevens worden beveiligd, persoonsgegevens
worden beschermd en door wie onder welke voorwaarden gegevens aan wie kunnen worden verstrekt.
Het Dataprotocol bevat afspraken over:
a. Zeggenschap over en beschikbaarstelling van gegevens (voorwaarden)
b. Gebruik van data voor andere doeleinden (onderzoek, publicaties); waaronder niet zonder afstemming met alle Partijen en niet zonder expliciete uitnodiging aan alle Partijen om deel te
nemen aan desbetreffende publicatie(s);
c. Afhandeling van reeds ingediende data bij (tussentijdse) beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst
d. Afspraken over de wijze van informeren van de patiënt
e. De rol, taak en verantwoordelijkheid van Partijen bij al deze activiteiten.
De in het dataprotocol genoemde bijlage “Dataverwerking en functionele specificaties monitor uitkomstindicatoren” bevat afspraken die Partijen hebben gemaakt over:
1.
de wijze en momenten waarop de Partijen de gegevens zullen aanleveren;
2.
de wijze waarop [verwerker] de aangeleverde gegevens verzamelt;
3.
het bewerken van de gegevens en door wie;
4.
de wijze van aggregatie van resultaten van bestaande of toekomstige samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld met [naam], waar van toepassing;
5.
het beheer en de beveiligde opslag van de gegevens ten behoeve van de Partijen;
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Artikel 6
Wanprestatie
Indien een Partij in gebreke blijft aan zwaarwegende verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen,
zijn de andere Partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te
ontbinden na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij de in gebreke gestelde Partij op de hoogte is
gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 7
Geheimhouding en Privacy
7.1 Partijen verklaren dat alle zaken, waarvan zij in het kader van de samenwerking kennis dragen en/of nemen en die als vertrouwelijk zijn aangemerkt dan wel waarvan men in redelijkheid
kan vermoeden dat die als zodanig zouden moeten worden aangemerkt, vertrouwelijk zullen
worden behandeld.
7.2 Partijen dragen ervoor zorg dat personen waarvan zij zich bedienen ter uitvoering van deze
overeenkomst, zich schriftelijk conformeren aan het gestelde in het eerste lid van deze bepaling. Het ontbreken van een schriftelijke verklaring, ontslaat partijen niet van hun verplichtingen op grond van artikel 8.1.

7.3 Partijen staan er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening gegevensbescherming worden nageleefd en in acht zullen worden genomen. Partijen zullen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorgdragen.

Artikel 8
Publiciteit
Partijen verplichten zich zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van de andere Partij(en), op
geen enkele wijze gebruik te maken van de naam, het logo, of de huisstijl van een andere Partij of
namen van medewerkers van een andere Partij, dan wel te verwijzen naar de samenwerking onder
deze samenwerkingsovereenkomst, in enigerlei publicatie, openbaarmaking of presentatie, zowel
mondeling als schriftelijk.

Artikel 9
Geschillen
Partijen verplichten zich om (alvorens eventuele gerechtelijke stappen te nemen), bij eventuele geschillen over de interpretatie en/of uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst alles te doen
wat redelijkerwijze binnen hun mogelijkheden ligt om deze geschillen in onderling overleg op te lossen.
Op de samenwerkingsovereenkomst, haar uitleg en uitvoering is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].

Artikel 10

Klachten

Bij Partijen is een klachtenprocedure overeenkomstig de van toepassing zijnde kwaliteitswetgeving,
waaronder de Wkkgz, van kracht. In geval de patiënt klachten heeft over de uitvoering van de zorg zal
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de patiënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure van de Partij waar de uitvoering plaatsvond.
Artikel 11
Beëindiging
Beëindiging van de projectovereenkomst kan geschieden op de volgende wijze:
a. Door het verstrijken van de periode waarvoor het Project is aangegaan
Aan het eind van de periode waarvoor het Project is aangegaan, kunnen Partijen besluiten deze
periode voor een al dan niet onbepaalde termijn te verlengen. In een voorkomend geval wordt een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
b. Door tussentijdse beëindiging
De samenwerkingsovereenkomst kan na [datum] worden beëindigd door de Raad van Bestuur
met inachtneming van een opzeggingstermijn van [x] maanden. In het dataprotocol zijn afspraken
vastgelegd over de afhandeling van reeds ingediende data.
c. Door ontbinding
Indien door bijzondere omstandigheden, één der Partijen geen of onvolledige nakoming kan geven aan deze Projectovereenkomst, kan de overeenkomst zonder voorafgaande opzegging of gerechtelijke inmenging worden ontbonden. Alvorens tot ontbinden over te gaan, treden Partijen met
elkaar in overleg.
De beëindiging van de samenwerking ontslaat Partijen van hun rechten en verplichtingen ten aanzien
van deze samenwerkingsovereenkomst uitgezonderd de bepalingen omtrent geheimhouding, welke
ook na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst van kracht blijven.
Artikel12

Slotbepalingen en evaluatie

De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door de Partijen. De samenwerkingsovereenkomst treedt na ondertekening in werking.
De samenwerking, de vastgestelde dataset en gemaakte afspraken wordt jaarlijks geëvalueerd door
Partijen volgens een door [netwerk] nader te bepalen governance vanaf 1 januari 2019.
Toetreding door nieuwe partijen is mogelijk door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst, welke vervolgens als addendum wordt toegevoegd.
Voorstellen tot wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst worden op initiatief van één of meerdere Partijen ter inhoudelijke besluitvorming voorgelegd aan de rest. Wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst treden pas in werking nadat alle Partijen hebben ingestemd met de wijziging.
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Deze overeenkomst kan in meerdere delen getekend worden, welke samengevoegde delen een origineel vormen met dezelfde gevolgen alsof de handtekeningen op één en het zelfde document zouden
zijn geplaatst. Het deelnemende ziekenhuis verklaart bovenstaande te zijn overeengekomen en te
hebben ondertekend.

[ziekenhuis]
Voorzitter Raad van bestuur

[naam]

Voor gezien;
[partij]

[naam]
[plaats]
[datum]
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