
Met subsidie van het Ministerie van VWS brengt onderzoeksinstituut Nivel gegevens bijeen in het landelijke 

Register Leren van Data in Verpleeghuizen. Het verpleeghuis waar u woont, neemt deel aan dit Register. 

In deze folder leest u wat dat voor u betekent.

Register Leren van Data in Verpleeghuizen 
Ook uw verpleeghuis doet mee!

Ruimte voor etiket 

verpleeghuisorganisatie

Leren van uw gegevens

In het verpleeghuis worden veel gegevens vastgelegd, onder andere door de specialist ouderengeneeskunde. 

Hij of zij gebruikt deze gegevens voor het bieden van goede zorg en behandeling aan u. Maar de gegevens zijn 

ook geschikt om van te leren. Door de specialist ouderengeneeskunde zelf, maar ook op landelijk niveau door 

er wetenschappelijk onderzoek mee te doen. 

Het Register Leren van Data in Verpleeghuizen
Leren van gegevens over verpleeghuisbewoners en de geboden zorg in verpleeg-
huizen is belangrijk om de kwaliteit van die zorg te verbeteren. Om dat mogelijk te 
maken worden gegevens uit verpleeghuizen bij elkaar gebracht in het landelijke 
Register Leren van Data in Verpleeghuizen. Het gaat daarbij om een beperkte set 
van gegevens over kenmerken van verpleeghuisbewoners en de zorg die zij krijgen. 
Mogen we ook leren van uw gegevens?

U ontvangt zorg en behandeling van uw specialist ouderengeneeskunde. 
Hij of zij noteert dit zoals altijd in het computer systeem. 

Uit het systeem wordt een deel van de gegevens over uw gezondheid 
naar het Nivel gestuurd. Dit gaat op een beveiligde manier. Er wordt geen 
persoonlijke informatie gestuurd, zoals uw naam of geboortedatum.

Hoe worden uw gegevens verzameld? 



Meer weten? Contact?
Ga naar https://www.nivel.nl/nl/informatie-voor-verpleeghuisbewoners.  
Of scan de QR-code. 
Hier vindt u alle informatie over het Register. Ook vindt u daar de privacyverklaring 
waarin u meer kunt lezen over hoe we omgaan met uw gegevens.
 
Stel uw vragen aan uw specialist ouderengeneeskunde, of neem contact op met de 
onderzoekers van het Nivel:
 E  registerlerenvandata@nivel.nl        T  030 272 9814

Doet u mee? 
Dan vragen wij u om het toestemmings- 
formulier op de laatste pagina van deze
folder in te vullen en te overhandigen aan
uw specialist ouderengeneeskunde of 
andere zorgverlener in uw verpleeghuis. 
Door toestemming te geven voor het 
opnemen van uw gegevens in het Register 
draagt u bij aan belangrijk onderzoek in 
verpleeghuizen. Meedoen is vrijwillig. 

Uw rechten  
U kunt uw toestemming op ieder moment 
weer intrekken. Uw gegevens worden dan 
vanaf dat moment niet meer verzonden 
naar het Nivel. Daarnaast heeft u altijd het 
recht om uw gegevens in te zien, aan te 
passen of te laten verwijderen. 
 
Uw keuze om wel of niet mee te doen 
heeft nooit gevolgen voor de zorg die 
u ontvangt in het verpleeghuis.

Uw persoonsgegevens blijven beschermd  
Uw verpleeghuis en onderzoeksinstituut Nivel besteden veel zorg aan de bescherming van uw privacy. 
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en de Nederlandse wetgeving. De onderzoekers ontvangen geen informatie waarmee u direct  
herkend kunt worden.

Aanvragen onderzoek
Onderzoekers dienen een 
verzoek in om onderzoek te 
doen met gegevens uit het 
Register. Zij kunnen daarbij 
vragen of ze de gegevens uit het Register mogen
uitbreiden met gegevens uit andere bronnen. 
Bijvoorbeeld met gegevens van het CBS.

Beoordelen aanvraag
Een commissie die bestaat uit 
vertegenwoordigers van patiënten, 
van verpleeghuisorganisaties en 
van specialisten ouderengeneeskunde  
beoordeelt de gegevensaanvraag. Deze bekijkt 
of het onderzoek bijdraagt aan het verbeteren 
van de zorg in verpleeghuizen.

 

Onderzoek doen 
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
en de onderzoeksresultaten 
worden altijd openbaar gemaakt. 
Op de Nivel-website vermelden we 
voor welke onderzoeken de gegevens 
worden gebruikt. 

Leren van data 
Specialisten ouderengeneeskunde, 
bestuurders van verpleeghuizen 
en beleidsontwikkelaars gebruiken 
de onderzoeksresultaten om de 
zorg in verpleeghuizen te verbeteren.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

 ● Het Register biedt rapportages voor specialisten ouderengeneeskunde van deelnemende 
verpleeghuizen. Hierin zijn cijfers over bijvoorbeeld aandoeningen en opnameduur van verpleeghuis- 
bewoners afgezet tegen landelijke cijfers. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen de rapportages 
gebruiken om van elkaar te leren en om de zorg in hun verpleeghuis te verbeteren.

 ● Met de gegevens uit het Register wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan om de zorg in 
verpleeghuizen te verbeteren. 
Dit gaat als volgt:
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Register Leren van Data in Verpleeghuizen  

Toestemmingsformulier
Het verpleeghuis waar u woont neemt deel aan het Register Leren van Data in Verpleeghuizen. 
Uw verpleeghuis en het Nivel vragen uw toestemming voor het opnemen van uw gegevens in het Register. 
Doet u mee? U geeft toestemming door dit formulier in te vullen. 

Geef het ingevulde formulier aan uw specialist ouderengeneeskunde of andere zorgverlener in uw verpleeghuis. 
Ja, ik wil meedoen en geef toestemming voor opname van mijn gegevens in het Register Leren van Data in 
Verpleeghuizen, en voor het gebruik van mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Ook verklaar ik het volgende:
 ● Ik bevestig dat ik de informatiefolder over het Register Leren van Data in Verpleeghuizen heb gelezen en 

begrepen. Ook heb ik vragen kunnen stellen. De vragen die ik had, zijn naar tevredenheid beantwoord.
 ● Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik meedoe.
 ● Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet (meer) mee te 

doen. Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik wil stoppen.
 ● Ik geef toestemming aan mijn specialist ouderengeneeskunde en mijn verpleeghuis om gegevens over mij te 

verstrekken aan het Nivel, zoals in de informatiefolder is beschreven.
 ● Ik geef toestemming aan het Nivel om gegevens over mij op te nemen in het Register en te gebruiken voor het 

doel en op de manier zoals beschreven in de informatiefolder.

Datum : ______   / _______   / _______
 

Naam bewoner (voorletter(s) en achternaam):                                   Naam vertegenwoordiger (indien van toepassing):
  

Handtekening van bewoner of,  indien van 
toepassing, van vertegenwoordiger: 


