AANVULLENDE OVEREENKOMST BIJ DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DHD
BETREFFENDE Platform Uitkomstenregistratie Borstkanker (PUB)

DE ONDERGETEKENDEN:
Naam Ziekenhuis, gevestigd aan de straat nummer, postcode te plaats, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
………………………………………………………, lid van de Raad van Bestuur, hierna te
noemen: “Ziekenhuis”,
en
Stichting Dutch Hospital Data, gevestigd aan de Oudlaan 4 (3515 GA) te Utrecht, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Boven, directeur, hierna te noemen:
“DHD”,
DHD en Ziekenhuis hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’,
OVERWEGENDE DAT:
-

-

-

-

-

Ziekenhuis en DHD een dienstverleningsovereenkomst zijn aangegaan op ………………;
Ziekenhuis gezamenlijk met andere ziekenhuizen deelneemt aan Platform
uitkomstenregistratie borstkanker Zuidwest Nederland (PUB) waarmee
behandeluitkomsten voor patiënten met borstkanker worden verzameld, beheerd en
beschikbaar gesteld in een platform voor benchmarking
Partijen in dit kader de gemaakte afspraken willen vastleggen;
Partijen in dit kader gemaakte afspraken willen laten aansluiten op de relevante
bepalingen in de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende
verwerkersovereenkomst;
DHD in dit kader ten behoeve van Ziekenhuis vertrouwelijke bedrijfsgegevens zal
verwerken die voor een deel zijn aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
De aan PUB deelnemende ziekenhuizen en DHD in dit kader een dataprotocol hebben
afgesproken waarin onder andere afspraken tussen de deelnemende ziekenhuizen ten
aanzien van het delen van Bedrijfsgegevens en Persoonsgegevens zijn opgenomen;
De aan PUB deelnemende ziekenhuizen op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn
zorg te dragen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit
van zorg. Op grond van art. 7 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg houdt deze
verplichting onder meer in dat de deelnemende ziekenhuizen op systematische wijze
gegevens verzamelen en registreren betreffende de kwaliteit en uitkomsten van zorg en
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-

wel op zodanige wijze dat de verzamelde gegevens vergelijkbaar zijn met gegevens van
dezelfde categorie van andere zorgaanbieders.
De aan PUB deelnemende ziekenhuizen wensen de hiervoor omschreven verplichtingen
vorm te geven door de door de zorgverlener gerapporteerde (hierna: “klinische
uitkomsten”) en de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten aan te leveren aan DHD
zodat DHD deze uitkomsten in opdracht van de deelnemende ziekenhuizen kan vergelijken
en relateren aan de klinische en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de andere
deelnemende ziekenhuizen (benchmarken). Deelnemende ziekenhuizen wensen op deze
manier een landelijke uitkomstenregistratie te realiseren met als doel de kwaliteit van zorg
te verbeteren.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1 – Diensten DHD
1.1
DHD verleent aan Ziekenhuis de dienst PUB
1.2
Op deze dienst zijn de in het dataprotocol uitkomstenregistraties opgenomen
bepalingen van toepassing.
1.3
Op deze dienst zijn de in de Dienstverleningsovereenkomst en
Bewerkersovereenkomst opgenomen bepalingen van toepassing, voor zover de
toepassing in de deze aanvullende overeenkomst niet uitgesloten is, danwel in deze
aanvullende overeenkomst of het dataprotocol anders overeengekomen is.
1.4
Op deze dienst zijn niet van toepassing de bepalingen opgenomen in artikel 6 –
vergoeding en betaling en artikel 10 – duur en beëindiging van de
Dienstverleningsovereenkomst.
Artikel 2 – Duur en beëindiging
2.1
De aanvullende overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en
wordt aangegaan voor een looptijd van 3 jaar vanaf de datum van ingang van de
beheer- gebruiksfase. De opdrachtgever, CCN Zuidwest Nederland, bepaalt de
ingangsdatum van de beheer- gebruiksfase. De aanvullende overeenkomst wordt
na de initiële looptijd jaarlijks stilzwijgend verlengd. Partijen zijn gerechtigd om de
aanvullende overeenkomst na de initiële looptijd op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van 6 maanden.
2.2
Wanneer de Overeenkomst waarvan deze aanvulling deel uitmaakt beëindigd
wordt, eindigt deze aanvulling op dezelfde datum.

Artikel 3 – Vergoeding en betaling
3.1
Ziekenhuis is voor de levering van deze Dienst een jaarlijkse vergoeding
verschuldigd. Deze bedraagt voor de initiële looptijd € 2.000 exclusief BTW per jaar,
per deelnemende instelling. Ziekenhuis zal de factuur voor de jaarlijkse vergoeding
binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoen.
3.2
DHD stelt de hoogte van de vergoeding jaarlijks voor het einde van het contractjaar
opnieuw vast voor het komende jaar, beginnend na de initiële looptijd van 3 jaar.
DHD informeert Ziekenhuis hier uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe
contractjaar over. Een eventuele prijsverhoging bedraagt niet meer dan het
consumentenprijsindexcijfer (prijs index 2015 = 100) over het voorafgaande
kalenderjaar.
Artikel 4 – Overige bepalingen
4.1
Ziekenhuis is verantwoordelijk voor aanlevering van de benodigde data op de in het
dataprotocol overeengekomen wijze.
4.2
In aanvulling op de bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst is DHD
verantwoordelijk voor de toetsing of de aangeleverde data aan de in het
dataprotocol overeengekomen aanleverspecificaties voldoet.
4.3
In aanvulling op de bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst aanvaardt DHD
geen aansprakelijkheid ten aanzien van de uitkomsten van de registratie wanneer
geen, onvolledige of onjuiste data aangeleverd wordt.

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud,
[Naam Ziekenhuis]
Stichting Dutch Hospital Data
Plaats: ……………………

Utrecht,

Datum: ……………………

Datum: ……………………

__________________________
[Naam vertegenwoordiger Ziekenhuis]
[Functie]

________________________
drs. G.J. van Boven
directeur

