samen veilig
Dit ziekenhuis registreert voor
preventie van verwondingen en vergiftigingen
In deze infosheet vindt u alle informatie over de
preventieregistratie, uw privacy en hoe u bezwaar kunt
maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Wat houdt de registratie in?
De preventieregistratie van VeiligheidNL bevat gegevens
over hoe, waar en wanneer u een verwonding of
vergiftiging hebt opgelopen. Door deze gegevens van
veel patiënten te combineren kan gericht actie worden
ondernomen om zulke gebeurtenissen in de toekomst
te voorkomen. Zo dragen alle aan deze registratie
deelnemende ziekenhuizen bij aan het tegengaan van
verwondingen en vergiftigingen in uw omgeving.

Hoe werkt de
preventieregistratie?
In het registratiesysteem van VeiligheidNL worden
gegevens opgeslagen en verwerkt van patiënten die op
een Spoedeisende Hulpafdeling in Nederland vanwege een
verwonding (of vergiftiging) zijn behandeld. Het gaat hierbij
om gegevens over hoe, wanneer en waar patiënten gewond
zijn geraakt, niet om wie het gaat. De gegevens worden
verzameld door het personeel van de Spoedeisende Hulp
(artsen/verpleegkundigen/administratief medewerkers). Daarna
worden ze verwerkt ten behoeve van het registratiesysteem
van VeiligheidNL. Het ziekenhuis verstrekt aan VeiligheidNL
geen gegevens waarmee u direct geidentiﬁceerd kunt worden,
zoals uw naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer
(BSN). Door VeiligheidNL worden de gegevens verwerkt en
toegevoegd aan de database met gegevens van een aantal
andere ziekenhuizen. Zo ontstaat een gegevensbestand dat
gebruikt wordt voor preventie.

Wie is VeiligheidNL?
VeiligheidNL is een maatschappelijke
organisatie die al jarenlang veilig
gedrag stimuleert, met als doel zo veel
mogelijk ernstige verwondingen te voorkomen. VeiligheidNL brengt gegevens in
kaart, doet onderzoek naar preventiemaatregelen en stimuleert veilig gedrag.
VeiligheidNL werkt hierbij samen met
de overheid, bedrijven, zorgverleners en
experts.

Gebruik van de
geregistreerde
gegevens
Als landelijk expertisecentrum analyseert VeiligheidNL de in de preventieregistratie opgenomen gegevens van de
deelnemende ziekenhuizen en verwerkt
deze gegevens tot volledig geanonimiseerde overzichten. De overzichten
worden gebruikt voor onderzoeks- en
preventiedoeleinden. De deelnemende
ziekenhuizen werken mee aan registratie van omstandigheden die hebben
geleid tot verwondingen (of vergiftigingen). De gegevens daarvan worden
verwerkt tot overzichten waarop de
landelijke, regionale en lokale autoriteiten een preventieve aanpak van
verwondingen en vergiftigingen kunnen
ontwikkelen. Die aanpak richt zich
echter nooit op individuele personen.

Aanvullend onderzoek
Soms worden aanvullende onderzoeken
gedaan door VeiligheidNL onder
speciﬁeke groepen slachtoffers. Dat
gebeurt altijd via het ziekenhuis, want
VeiligheidNL heeft uw persoonsgegevens
immers niet. Via het ziekenhuis kunt u
schriftelijk worden benaderd om mee te
werken aan zo’n (enquête)onderzoek. U
bent hier uiteraard nooit toe verplicht
en kunt altijd van verdere medewerking
afzien.

Is dit wettelijk
toegestaan?
Het ziekenhuis besteedt veel zorg aan
de bescherming van de privacy van
patiënten. Deze preventieregistratie
voldoet aan de relevante juridische
eisen en privacywaarborgen; het
ziekenhuis staat ervoor in dat de
manier waarop wordt omgegaan met
uw gegevens voldoet aan de wettelijke
voorschriften. Hieronder wordt in wat
meer technische termen uitgelegd hoe
dat zit.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de bepalingen inzake
de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek,de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en
de regels van het medisch beroepsgeheim. Het ziekenhuis verstrekt geen
persoonsidentiﬁ cerende kenmerken
aan VeiligheidNL, zodat deze organisatie niet kan achterhalen van wie de
verkregen gegevens afkomstig zijn. De
artsen op de Spoedeisende Hulp kunnen dat via een zogeheten coderingssysteem – mocht dat noodzakelijk zijn
– wel nagaan.
De precieze afspraken over de
geregistreerde gegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen
het ziekenhuis en VeiligheidNL. Dit
protocol kunt u inzien op
www.veiligheid.nl/letselregistratie.

Bezwaar
Als u niet wilt dat uw gegevens
worden doorgegeven aan VeiligheidNL,
kunt u dat aangeven. U kunt dat op de
volgende manieren doen:
Tijdens het verblijf op de Spoedeisende Hulpafdeling bij uw hulpverlener van de afdeling;
Na het bezoek van de Spoedeisende
Hulpafdeling, door contact op te
nemen met de afdeling via e-mail
of telefoon (zie voor de contactgegevens hieronder). Uw gegevens
worden dan uit het registratiesysteem van VeiligheidNL verwijderd.
Vermeld daarbij uw naam, geboortedatum en datum van bezoek aan de
Spoedeisende Hulpafdeling. Mochten
uw gegevens al zijn opgenomen in
het registratiesysteem voor letselpreventie, dan zullen deze gegevens
worden verwijderd zodra u dat hebt
aangegeven.
Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen
opname van uw gegevens in het registratiesysteem, zult u niet benaderd
(kunnen) worden voor aanvullende
onderzoeken van VeiligheidNL. Als u
geen bezwaar hebt tegen het doorgeven
van uw gegevens, maar niet verder
benaderd wilt worden voor vervolgonderzoeken van VeiligheidNL, kan dat
ook. U kunt dat apart aangeven op
dezelfde twee manieren als hierboven
zijn beschreven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Radboudumc
Mevr. M. van Tits
Hoofd secretariaat - Spoedeisende Hulp
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Telefoonnummer: 024 3610492
E-mail: miranda.vantits@radboudumc.nl

