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1. Algemeen 

Wat is het doel van de COVID-19-Monitor in verpleeghuizen? 

De Monitor wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd. Het is belangrijk dat er meer actuele 

informatie komt over de verspreiding van COVID-19-besmettingen in verpleeghuizen. Dat is van 

belang voor de volksgezondheid, de verdeling van beschermende middelen over zorgsectoren en 

voor de veiligheid van bewoners en werknemers in de verpleeghuizen. 

Hoe zijn verpleeghuizen geïnformeerd over de COVID-19-Monitor in verpleeghuizen? 

ActiZ heeft op 20 april 2020 via een directiemail haar leden geïnformeerd en uitgenodigd om deel te 

nemen aan de Monitor. Op 18 mei 2020 heeft ActiZ via een directiemail een reminder gestuurd. Aan 

de directiemail waren de volgende bijlagen toegevoegd (als attachments bij de mail): 

 Bijlage 1 Opdrachtformulier voor de ECD-leverancier van het behandeldossier 

 Bijlage 2 Juridische onderbouwing 

 Bijlage 3 Uitgangspunten en gegevensset 

 Bijlage 4 Aandachtspunten voor de organisatie en voorbeeldtekst voor op de website 

 Verwerkersovereenkomst (ter inzage) 

 

Hoe kunnen we de ActiZ-directiemail en bijbehorende bijlagen opvragen? 

Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de e-mail die ActiZ haar leden verstuurd heeft, dan kunt u de 

documenten opvragen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl of via kijkopdata@actiz.nl. 

Wat is de rol van ActiZ, Verenso, RIVM en het Nivel? 

Verenso en Actiz hebben een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding. Zij vertegenwoordigen de 

verpleeghuisorganisaties. Beide partijen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze nieuwe en belangrijke dataverzameling. De rol van Actiz is bijvoorbeeld om 

onder haar leden deelnemers te werven en bij te houden welke verpleeghuizen deelnemen. Verenso 

en Actiz spelen bij de feitelijke verzameling van de gegevens echter geen rol. Zij verwerken en 

bewaren geen gegevens. Het Nivel ontvangt gepseudonimiseerde COVID-19-gegevens van de 

deelnemende verpleeghuizen en controleert de data-kwaliteit. Daarna worden de gegevens 

doorgestuurd naar het RIVM, de opdrachtgever van de Monitor. Het RIVM publiceert over de 

gegevens, waarbij het Nivel een adviserende rol heeft. 
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Wat is de einddatum van de Monitor? 

De Monitor loopt in eerste instantie door tot en met 31 december 2020. De intentie is om deze 

dataverzameling te laten bestaan zolang dat nodig is voor de monitoring van verspreiding van het 

virus in verpleeghuizen. Het is mogelijk dat de gegevensverzameling na 31 december 2020 verlengd 

wordt.  

Is deelname verplicht? 

De keuze om deel te nemen aan de Monitor ligt bij de verpleeghuisorganisaties. Uiteraard geldt dat 

hoe meer verpleeghuizen deelnemen, des te beter inzicht verkregen kan worden in de verspreiding 

en het beloop van het virus bij bewoners uit verpleeghuizen. 

Wat is het overheidsprogramma ‘Leren van data’? 
Het bij elkaar brengen van zorggegevens die specialisten ouderengeneeskunde registeren, gebeurt in 
het kader van het (door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma 
werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-
VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.  

We hebben een vraag die niet in dit document met veelgestelde vragen is opgenomen. Hoe 

kunnen we onze vraag stellen? 
U kunt uw vraag stellen aan ActiZ (kijkopdata@actiz.nl) of aan het Nivel 
(verpleeghuisregistratie@nivel.nl).  

 

2. Aanmelden 

Hoe kunnen wij ons aanmelden? 

Deelnemen aan de Monitor kan door de volgende stappen te ondernemen: 

 

1. Lees de toegestuurde informatie 

Lees de ActiZ-directiemail en bijbehorende bijlagen die u onlangs heeft ontvangen (van ActiZ). 

Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de e-mail die ActiZ haar leden verstuurd heeft, dan kunt 

u de documenten opvragen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl of via kijkopdata@actiz.nl. 

 

2. Neem contact op met uw ECD/EPD-leverancier 

Geef de leverancier van uw ECD/EPD opdracht om de gegevens aan te leveren. Dit kan door het 

opdrachtformulier uit de ActiZ-directiemail te gebruiken. Het opdrachtformulier kunt u 

ondertekend mailen naar uw ECD/EPD-leverancier van het behandeldossier. Wij vragen u om 

ActiZ (kijkopdata@actiz.nl) in de cc te zetten, zodat ActiZ een overzicht bij kan houden van de 

deelnemende organisaties.  

 

3. Neem contact op met het Nivel als u uw gegevens op een andere manier wilt aanleveren 

Indien uw organisatie de COVID-19-gegevens niet via uw softwareleverancier kan aanleveren, is 

het uiteraard ook mogelijk om deel te nemen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U 

kunt ActiZ (kijkopdata@actiz.nl) laten weten dat het Nivel hierover contact met u mag opnemen 

of u kunt direct contact opnemen met het Nivel via verpleeghuisregistratie@nivel.nl. 
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4. Sluit de verwerkersovereenkomst af en stuur deze op 

Lees (desgewenst) eerst de voorbeeldversie van de verwerkersovereenkomst. Vraag daarna de 

originele overeenkomst op bij het Nivel, via verpleeghuisregistratie@nivel.nl. Onderteken deze 

originele verwerkersovereenkomst en stuur hem per post en e-mail naar het Nivel. De 

adresgegevens staan op de eerste pagina van de overeenkomst.  

 

Wij maken gebruik van twee verschillende ECD’s/EPD’s. Moeten wij beide softwareleveranciers 

opdracht geven? 

Indien uw organisatie gebruik maakt van meerdere ECD’s/EPD’s, is het belangrijk dat u alleen de 

ECD/EPD-leverancier van het behandeldossier opdracht geeft. Dit om dubbelregistraties te 

voorkomen.  

Wij houden de COVID-19-registraties niet in ons EPD/ECD bij. Kunnen wij met onze gegevens 

deelnemen aan de COVID-19-Monitor in verpleeghuizen?  

Ook als de gegevens niet in het EPD/ECD geregistreerd worden, is het mogelijk om deel te nemen 

aan de monitor. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U kunt ActiZ (kijkopdata@actiz.nl) 

laten weten dat het Nivel hierover contact met u mag opnemen of u kunt direct contact opnemen 

met het Nivel (verpleeghuisregistratie@nivel.nl). 

Tot wanneer is aanmelden mogelijk? 

Aanmelden kan op elk moment, hier is geen einddatum aan verbonden.  

In ons verpleeghuis zijn momenteel geen bewoners besmet met het coronavirus. Ook zijn er geen 

verdenkingen. Heeft het zin om ons aan te melden? 

Ja, zeker! Voor het monitoren van COVID-19 in verpleeghuizen is het ook belangrijk om te weten in 

welke regio's er geen of weinig verdenkingen/besmettingen zijn. Daarnaast maakt uw deelname het 

mogelijk om een eventuele tweede golf snel te signaleren.  

Vanaf wanneer moeten wij de gegevens aanleveren? 

Het liefst zo snel mogelijk, maar u kunt op elk moment aansluiten.  

Hoe kunnen wij laten weten dat we niet willen deelnemen? 

Mocht u geen opdracht willen geven, dan horen wij dat ook graag. Dit kan door een e-mail te sturen 

naar ActiZ (kijkopdata@actiz.nl).  

 

3. Registratie en aanlevering 

Welke gegevens dienen geregistreerd en aangeleverd te worden? 

In bijlage 3 bij de ActiZ-directiemail (op te vragen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl of via 

kijkopdata@actiz.nl) staat beschreven welke gegevens onderdeel zijn van de Monitor. Het betreft 

gegevens uit de COVID-19-formulieren (initiële en follow-up formulieren) die in veel ECD-systemen 

vanaf half maart 2020 zijn ingebouwd. In het document ‘Informatie over de wijze van aanleveren van 

COVID-19-gegevens’ vindt u meer informatie over de precieze gegevens en de manier van 

aanlevering. Op onze webpagina kunt u dit document ook downloaden.  
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Wij registreren de COVID-19-gegevens niet in het formulier dat door de softwareleverancier 

beschikbaar is gesteld, maar op een andere manier. Hoe kunnen wij deze gegevens aanleveren?  

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U kunt ActiZ (kijkopdata@actiz.nl) laten weten dat het 

Nivel hierover contact met u mag opnemen of u kunt direct contact opnemen met het Nivel via 

verpleeghuisregistratie@nivel.nl. 

Welke softwareleveranciers kunnen gegevens aanleveren voor de monitor? 

Diverse EPD/ECD-leveranciers hebben van hun klanten opdracht gekregen om gegevens aan te 

leveren bij het Nivel. Dit zijn in elk geval GeriMedica, Nedap, Adapcare, Fierit, PinkRoccade en 

Technology To Serve. Indien uw organisatie gebruik maakt van een andere softwareleverancier is het 

ook mogelijk om gegevens aan te leveren. Het Nivel zal met de betreffende softwareleverancier de 

aanlevering opzetten. Daarnaast is het mogelijk om als verpleeghuis zelf de gegevens aan te leveren. 

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. 

Hoe worden de gegevens gepseudonimiseerd? 

De aanleverende partij (de softwareleverancier of het verpleeghuis) gebruikt een Privacy- en 

Verzendmodule (PVM) van ZorgTTP om de gegevens aan de bron te pseundonimiseren. De PVM 

codeert een pseudoniem op grond van het Burgerservicenummer (BSN). De gegevens verlaten de 

bron alleen in gepseudonimiseerde vorm en worden via ZorgTTP naar het Nivel gestuurd. Het gaat 

hierbij om een eenwegpseudonimisering. Het pseudoniem kan niet weer worden omgezet naar het 

oorspronkelijke gegeven. Ook niet door ZorgTTP. Dit betekent dat Nivel noch ZorgTTP een BSN 

ontvangen.  

Waar kunnen wij de Privacy- en Verzendmodule (PVM) downloaden? 

De aanleverende partij (softwareleverancier of verpleeghuis) gebruikt een Privacy- en 

Verzendmodule (PVM) van ZorgTTP om de gegevens bij het Nivel aan te leveren. Het 

installatieprogramma voor de PVM Verpleeghuiszorg kan worden gedownload van de website van 

ZorgTTP: https://www.zorgttp.nl/downloads/ onder het kopje ‘Nivel Verpleeghuiszorg’. Bij het 

gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig. Dit certificaat kunt u aanvragen door een 

e-mail te sturen naar verpleeghuisregistratie@nivel.nl. 

 

 

4. Juridische onderbouwing 

Wat is het verwerkingsdoel?  

Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek naar de ontwikkelingen rondom COVID-19 in 

verpleeghuizen. Het RIVM geeft deze onderzoeksopdracht op grond van de bevoegdheden die het 

RIVM toekomen vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet op het RIVM. Het RIVM heeft 

onder andere de bevoegdheid om hiervoor (bijzondere) persoonsgegevens te verzamelen en te 

verwerken.  

Wat is de grondslag? 

De juridische grondslag voor de verwerking wordt gevormd door de specifieke bepalingen uit AVG en 

de Wgbo die gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek. U hoeft daarmee niet elke cliënt of 

vertegenwoordiger om toestemming te vragen voor het delen van deze gegevens. Wel dient u 

cliënten te informeren – bijvoorbeeld met een bericht op de website – dat deze gegevens voor 

onderzoek worden gebruikt en dat ze daartegen bezwaar kunnen maken. Voor een uitgebreidere 
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juridische toelichting verwijzen wij u naar bijlage 2 ‘Juridische onderbouwing’ in de ActiZ-

directiemail. Deze bijlage is op te vragen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.  

Wat gebeurt er met gegevens van cliënten die bezwaar maken tegen het delen ervan?  
De mogelijkheid tot het recht van bezwaar tegen deze gegevenslevering en de andere rechten uit de 

AVG kunnen worden uitgeoefend via de aanspreekpunten/routes die daarvoor al in de organisaties 

beschikbaar zijn. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik 

van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of specifiek voor deze COVID-19-Monitor zullen 

niet meegenomen worden in de gegevensaanlevering. De ECD-leveranciers hebben ofwel in het 

COVID-19-formulier ofwel in de functionaliteit waarmee gegevens geëxtraheerd worden een optie 

ingebouwd waarbij dit per cliënt kan worden aangegeven.  

Met welke partij sluit het verpleeghuis een verwerkersovereenkomst af? 

De verpleeghuisorganisatie sluit een verwerkersovereenkomst af met het Nivel. Op onze webpagina 

vindt u een voorbeeldversie van de verwerkersovereenkomst, die u (daar ook) kunt downloaden.  

Is het nodig dat de zorgaanbieder een verwerkersovereenkomst afsluit met ZorgTTP? 

ZorgTTP is in deze een verwerker van Nivel en Nivel heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten 

met ZorgTTP. De verpleeghuisorganisatie sluit alleen een verwerkersovereenkomst af met het Nivel. 

 

 

Andere vragen? Meer weten? 

Neem contact op met het Nivel via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.  
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