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MEE?
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SAMEN ONGEVALLEN IN KAART BRENGEN
VEILIGHEID
UTRECHT

Helpt u ons om een goed beeld te krijgen
van verkeersongevallen?
Wij horen graag uw antwoord op onze vragen.
Dit ziekenhuis werkt mee door gegevens
te verzamelen over uw verkeersongeval.
Om in de toekomst zo veel mogelijk ongevallen
te voorkomen.
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De provincie en gemeente Utrecht doen
er alles aan om verkeersongevallen te
voorkomen. We willen in kaart brengen
waar welke ongevallen plaatsvinden.
Zo zien we waar we de verkeersveiligheid
kunnen verbeteren.
Samen met stichting VeiligheidNL, drie
Utrechtse ziekenhuizen, het ziekenhuis
in Nieuwegein en de ambulancedienst
verzamelen we daarom zo veel mogelijk
informatie over locaties en oorzaken van
ongevallen in Utrecht.
Dit doen we door:
A - Vragenlijst-onderzoek
B - Preventieregistratie
Op deze pagina’s leggen we uit wat dit is
en wat we daarmee doen.

Ook als u de vragenlijst niet invult,
worden gegevens uit de ziekenhuis
administratie over uw ongeval wel
(anoniem) opgenomen in de preventie
registratie. Hoe dit werkt en hoe u
hiertegen eventueel bezwaar kunt
maken leest u hierna.

B - Preventieregistratie
Wat is de preventieregistratie?
In de zogenoemde ‘preventieregistratie’ van
VeiligheidNL voeren we informatie in over hoe, waar
en wanneer u een verwonding door een verkeers
ongeval hebt opgelopen. Door deze gegevens van veel
patiënten te combineren kunnen we zien welke
ongevallen we met gerichte acties in de toekomst
kunnen voorkomen.

A - Vragenlijst-onderzoek

Hoe werkt de preventieregistratie?

Met uw hulp kunnen we de verkeers
veiligheid in Utrecht verder verbeteren

In het registratiesysteem van VeiligheidNL slaan we
(anoniem) gegevens op van patiënten die op de Spoed
eisende Hulp zijn behandeld voor een verwonding
door een verkeersongeval. Het gaat hierbij niet om
informatie over u als patiënt maar over de omstandig
heden: hoe, waar en wanneer bent u gewond geraakt.
De gegevens worden verzameld door het personeel
van de Spoedeisende Hulp (artsen, verpleegkundigen,
administratief medewerkers). Daarna worden ze
ingevoerd in het registratiesysteem van VeiligheidNL.
Het ziekenhuis verstrekt aan VeiligheidNL geen
gegevens waarmee u direct geïdentificeerd kunt
worden. Dus geen naam, adres, geboortedatum of
Burgerservicenummer.

U bent betrokken geweest bij een verkeersongeval.
Hierdoor heeft u waardevolle informatie voor ons.
Helpt u ons door onze vragen te beantwoorden?
Dat kan iedereen die betrokken is doen: voetganger,
fietser of bestuurder, ouder of kind. U kunt de vragen
lijst afgeven bij de balie van het ziekenhuis of opsturen
in de bijgevoegde envelop.
Online invullen kan ook. Ga daarvoor naar
www.veiligheid.nl/verkeer-utrecht.

Wat doen we met uw antwoorden?
Met de vragenlijst verzamelen we informatie over waar
welke verkeersongevallen plaatsvinden. Zo weten we
wat we kunnen doen om zo veel mogelijk ongevallen
te voorkomen. Natuurlijk gaan we heel zorgvuldig en
vertrouwelijk met uw informatie om. De gemeente en
provincie Utrecht hebben stichting VeiligheidNL
gevraagd om aan dit onderzoek mee te werken.

VeiligheidNL verwerkt de gegevens en voegt ze toe
aan het gegevensbestand met verkeersongevallen in
de provincie Utrecht. Zo wordt de preventieregistratie
gebruikt om verkeersongevallen te voorkomen.

Wie is VeiligheidNL?
VeiligheidNL is een maatschappelijke organisatie die
veilig gedrag stimuleert, met als doel zo veel mogelijk
ernstige verwondingen te voorkomen. VeiligheidNL
brengt gegevens over ongevallen en letsel in kaart,
publiceert erover en doet onderzoek naar het voor
komen van ongevallen en het effect van maatregelen.
VeiligheidNL werkt hierbij samen met de overheid,
bedrijven, zorgverleners en experts.

	Bezwaar
	Als u niet wilt dat het ziekenhuis uw
gegevens doorgeeft aan VeiligheidNL,
kunt u dat op de volgende manieren
aangeven:
• Tijdens het verblijf op de Spoed
eisende Hulp bij uw hulpverlener
van de afdeling.
• Na het bezoek aan de Spoedeisende
Hulp, door contact op te nemen met
de afdeling via e-mail of per post
(zie contactgegevens op de achterzijde
van deze informatiemap).
Uw gegevens worden dan uit het
registratiesysteem van VeiligheidNL
verwijderd.VERKEERS
Vermeld daarbij uw
naam, geboortedatum
VEILIGHEID en datum van
behandeling
op de Spoedeisende Hulp.
UTRECHT
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Waarvoor gebruiken we de gegevens?
Het UMC, het Diakonessenhuis en het St. Antonius
Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein werken mee aan de
registratie van omstandigheden waarin een verkeers
ongeval heeft geleid tot verwondingen. Vervolgens
analyseert VeiligheidNL als landelijk expertise
centrum deze gegevens en verwerkt ze tot volledig
geanonimiseerde overzichten, om ze te kunnen
gebruiken voor onderzoek en preventie. Met deze
overzichten kunnen de provinciale en gemeentelijke
overheid maatregelen ontwikkelen om verkeers
ongevallen te voorkomen. De registratie is dus altijd
gericht op omstandigheden, nooit op personen.

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 privacy
VERKEERS
waarborgen. Uw ziekenhuis staat ervoor in dat de manier
VEILIGHEID
waarop wordt omgegaan met uw gegevens voldoet
UTRECHT
aan de wettelijke voorschriften. Hieronder leggen we
in wat meer technische termen uit hoe dat zit.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens
de bepalingen van de geneeskundige behandelings
overeenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Algemene
verordening gegevensbescherming en de regels van
het medisch beroepsgeheim. Het ziekenhuis verstrekt
geen persoonsidentificerende kenmerken aan
VeiligheidNL, zodat deze organisatie niet kan achter
halen van wie de verkregen gegevens afkomstig zijn.
De artsen op de Spoedeisende Hulp kunnen dat via een
coderingssysteem - mocht dat noodzakelijk zijn - wel
nagaan. De precieze afspraken over de geregistreerde
gegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen
het ziekenhuis en VeiligheidNL.
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Deze overeenkomst en het onderzoeksprotocol
inzien op www.veiligheid.nl/verkeer-utrecht.
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Bezwaar of meer informatie? VERKEERS
VEILIGHEID
Neem contact op met:
UTRECHT

Diakonessenhuis
Lia Verheul
lverheul@diakhuis.nl
Postbus 80250
3508 TG Utrecht
St Antonius ziekenhuis Utrecht/
Nieuwegein
Maurice Beekwilder
m.beekwilder@antoniusziekenhuis.nl
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
UMC Utrecht
Teamleider Spoedeisende Hulp
sehteamleider@umcutrecht.nl
Huispost D01.213
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

