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Opdrachtverstrekking koppelen en beschikbaarstelling  

(patiënt)gegevens aan (gebruikers van) ECD/ONS  

t.b.v. functionaliteit eTDR in Pharmacom® 

 

 

Gegevens apotheek    

 

Naam apotheek : ______________________________________________________ 

Contactpersoon : ______________________________________________________ 

E-mail   : ______________________________________________________ 

Adres  : ______________________________________________________ 

PC + Plaats  : ______________________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________________________ 

OC-code apotheek : ______________________________________________________ 

AGB-code apotheek : ______________________________________________________ 

 

Hierna aangeduid als ‘Afnemer’    

Afnemer maakt gebruik van Pharmacom® en heeft met zorgverleners die gebruik maken van de 

diensten van NEDAP afspraken gemaakt over het op verzoek verstrekken van 

gezondheidsgegevens vanuit Pharmacom aan deze zorgverleners ten behoeve van de uitvoering 

van de behandelrelatie van gezamenlijke patiënten. 

 

PharmaPartners en NEDAP hebben een functionaliteit tussen hun systemen gerealiseerd waardoor 

gegevens uit Pharmacom kunnen worden geïmporteerd in de systemen van NEDAP zodat deze 

gegevens toegankelijk worden voor de zorgverleners die gebruik maken van de diensten van  

NEDAP.  

 

Activeren koppeling PharmaPartners en NEDAP 

Afnemer verzoekt hierbij PharmaPartners – en geeft opdracht– om de koppeling tussen 

PharmaPartners en NEDAP voor Afnemer te activeren. PharmaPartners brengt voor de activatie 

van deze koppeling eenmalig € 150,00 in rekening aan Afnemer. 
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Beschikbaarstelling gegevens aan klanten van NEDAP 

Afnemer verzoekt hierbij PharmaPartners – en geeft opdracht aan PharmaPartners – om de in 

‘bijlage 2 gegevensspecificatie’ bij dit formulier genoemde gegevens betreffende patiënten 

van Afnemer, op verzoek van de zorgverleners die gebruik maken van de diensten van NEDAP, 

via de koppeling te verzenden naar de functionaliteit ECD/ONS van NEDAP. 

Deze opdracht is een aanvulling op de diensten die PharmaPartners verricht in hoedanigheid van 

verwerker voor Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke, en vallen onder de reeds tussen 

Partijen gesloten verwerkersovereenkomst. De afspraken zoals uiteengezet in Bijlage 1 zullen 

om die reden via dit opdrachtformulier worden toegevoegd aan de lopende 

verwerkersovereenkomst. 

 

PharmaPartners verstrekt de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de systemen van 

PharmaPartners ('as is'). PharmaPartners doet geen toezeggingen met betrekking tot de beschik-

baarheid, juistheid of volledigheid van de gegevens. 

PharmaPartners verstrekt de gegevens op verzoek aan de gebruikers van NEDAP totdat Afnemer 

schriftelijk verzoekt de gegevensuitwisseling te staken, totdat de overeenkomst betreffende de 

samenwerking tussen PharmaPartners en NEDAP eindigt of totdat de tussen Afnemer en 

PharmaPartners gesloten overeenkomst voor de levering van Pharmacom eindigt, afhankelijk van 

welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. 

 

Privacy  

Afnemer blijft als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG) ten aanzien van de verstrekking van gegevens zelf verantwoordelijk voor adequate 

waarborging van de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens en van de privacy-rechten van zijn 

patiënten. Het is om die reden aan Afnemer om te beoordelen of en onder welke voorwaarden 

(AVG-rechtsgrond, AVG uitzondering op het verbod tot verwerking van bijzondere persoons-

gegevens, WGBO doorbreken medisch beroepsgeheim) onderhavige gegevensverstrekking is 

toegestaan. 

PharmaPartners is niet betrokken bij de dienstverlening van NEDAP, is voor die dienstverlening 

niet verantwoordelijk en heeft geen enkele invloed op de gegevensverwerking na verstrekking 

van de gegevens. 

 

Voorwaarden Pharmacom 

Beschikbaarstelling van gegevens namens Afnemer aan de zorgverlener die gebruik maakt van de 

dienstverlening van NEDAP vindt plaats onder de algemene en aanvullende voorwaarden die van 

toepassing zijn op de tussen Afnemer en PharmaPartners gesloten overeenkomst voor de levering 

van Pharmacom.  

Naam : ___________________________________________________________ 

Functie : ___________________________________________________________ 

Datum : ___________________________________________________________ 

Handtekening  : ___________________________________________________________ 

 

Bijlage 1: Omschrijving aanvulling opdracht tot verwerking persoonsgegevens 

Bijlage 2: Gegevensspecificatie 
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Bijlage 1 bij Opdrachtformulier koppeling en verstrekking persoonsgegevens:  

Dienstverlening(en) waarop deze Verwerkersovereenkomst van toepassing is 

 

De Verwerkersovereenkomst, inclusief bijlagen, maakt een integraal onderdeel uit van alle tussen partijen geldende afspraken, zoals onder meer 

vastgelegd in de SAAS-overeenkomst(en) voor het gebruik van de Medicom, Pharmacom en/of Hapicom informatiesystemen. Verwerker verwerkt 

slechts persoonsgegevens in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, indien vastgelegd in een opdrachtformulier.  

 

 

Ingangsdatum Korte omschrijving diensten Aard van de verwerking Soort Persoonsgegevens Doel van de verwerking 

 

Subverwerkers Bewaartermijn 

Zie opdracht-

formulier. 

Het op basis van een 

opdrachtformulier 

aanleveren van (medische) 

persoonsgegevens van 

patiënten/cliënten, zoals 

opgenomen in het Medicom, 

Pharmacom, Hapicom 

informatiesysteem, aan een 

andere verwerker van de 
verwerkingsverantwoordelij

ke, dan wel een andere 

verwerkingsverantwoor-

delijken.  

Het op basis van een 

opdrachtformulier leveren 

en hosten van koppelingen 

tussen de Medicom, 

Pharmacom, Hapicom 

informatiesystemen en 
systemen van andere 

verwerkers, dan wel 

verwerkingsverantwoor-

delijken (Eridani). 

Het leveren en hosten van 

koppelingen waarmee 

(medische) persoons-

gegevens uitgewisseld 

kunnen worden, alsmede 

het creëren en aanleveren 

van data-extracties. Het 

een en ander conform het 

getekende 

opdrachtformulier. 

Dit is volledig afhankelijk van de 

door de verwerkingsverantwoor-

delijke verzochte dataset, zoals 

vastgelegd in het 

opdrachtformulier, maar kan in 

beginsel betrekking hebben op 

alle persoonsgegevens die 

opgeslagen zijn in het 

informatiesysteem. 

 

Het verstrekken van 

gezondheidszorg, het 

faciliteren van 

samenwerking binnen  de 

zorg, wetenschappelijk 

onderzoek, uitvoering 

geven aan de 

geneeskundige 

behandelovereenkomst, 
het nakomen van 

wettelijke verplichtingen, 

alsmede het beheer van 

de eigen praktijk 

(administratief en 

financieel). 

PinkRoccade 

Healthcare voor 

hosting-diensten 

(dataservers). 

 

Indien andere 

partijen betrokken 

zijn, zal daar een 

additionele 
subverwerkers-

overeenkomst mee 

afgesloten worden 

en zal dit benoemd 

worden in de 

opdrachtverklaring.   

Gecreëerde (periodieke) 

data-extracties worden 

direct na het verzenden van 

de extractie verwijderd. 

Koppelingen slaan in 

beginsel geen 

persoonsgegevens op. 

Indien dit wel het geval is, 

worden persoonsgegevens 
slechts zeer tijdelijk (enkele 

seconden) bewaard. 

Indien er sprake is van 

tussentijdse en tijdelijk 

opslag (bijv. FTP-server) 

worden de 

persoonsgegevens niet 

langer bewaard dan 

noodzakelijk voor de 

levering aan de derde partij.  
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Bijlage 2 bij Opdrachtformulier koppeling en verstrekking persoonsgegevens:  

Gegevensspecificatie  
 
 
Toedienlijstvelden 
 
De response begint met een blok algemene informatie en vervolgens alle geneesmiddelen van de 

patiënt met per geneesmiddel de toedieninformatie over de gevraagde periode. 
 

− OrganisatieCode  

− ApotheekNaam  

− AptheekAGBCode  

− MensNummer  

− PatiëntImglid  

− ExtraInformatie  

− VerwerkingsTijdStip  

− StartDatum  

− EindDatum  

− Geneesmiddel  

− Hoeveelheid  

− Eenheid  

− StartDatum  

− StopDatum  

− ExtraInformatie  

− ContinuIndicatie  

− ZonodigIndicatie  

− InZakjeIndicatie  

− AfleverenIndicatie  

− Doseerinformatie  

− Toedienmoment  

− ZIndexNummer  

− RisicostofIndicatie  

− OpiumWetIndicatie  

− GebruiksAdviezen  

− GebruiksWaarschuwingen  

− WerkingOpEtiket  

− ZIndexNummer  

− Hoeveelheid  

− DoseerCode  

− Tekst  

− Eenheid  

− DagGebruik  

− Intervallen  

− BSNnummer 

 


