Binnenkort ontvangt uw clusterbeheerder of contactpersoon van het
cluster het gratis Cluster Compliancy-totaalpakket. Wat dat is, leest u in
deze mail.
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Geachte relatie,
In uw regio werkt u samen op een cluster met de apotheken die Pharmacom,
en huisartsen die Medicom gebruiken. Dankzij dit cluster deelt u heel
eenvoudig patiëntgegevens met hen, waardoor u makkelijker samenwerkt en
altijd de laatst bijgewerkte gegevens voor u heeft als u een patiënt behandelt.
Wetgeving stelt daarbij bepaalde eisen aan deze manier van gegevens delen.
Via deze mail stel ik u graag op de hoogte van deze eisen, hoe u hieraan kunt
voldoen en welke hulp wij u hierbij kunnen bieden.
Clusterafspraken voor bescherming van uw patiënt
Patiëntgegevens digitaal delen is toegestaan, wel moeten hierover goede
afspraken en werkwijzen worden bepaald en nageleefd. Zo wordt de patiënt
altijd beschermd.
Vorig jaar zomer hebben wij aan onze clusters gevraagd of we voor hen
mochten nagaan of de afspraken en werkwijzen binnen hun cluster voldoen
aan alle wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling. Hierbij bleek dat
hoewel clusters sommige zaken al goed hebben geregeld, ze toch vaak nog
niet volledig voldoen aan alle eisen. De clusters gaven aan hier graag hulp bij
te willen.
Helaas kunnen wij vanwege de geldende wet- en regelgeving niet in uw plaats
voldoen aan deze eisen en u het werk dus niet uit handen nemen. Wel
beseffen wij dat wij een belangrijke rol op ons kunnen nemen om u hierbij te
ondersteunen.
Ondersteuning met het Cluster Compliancy-totaalpakket
Samen met een advocatenkantoor hebben wij een gratis, uitgebreid pakket
met ondersteunende informatie voor u samengesteld. Clusters kunnen via het
stappenplan in dit pakket de juiste afspraken maken en werkwijzen bepalen.

Als alle stappen doorlopen zijn, voldoet een cluster aan de eisen aan
gegevensuitwisseling.
Dit pakket hebben we besproken met verschillende klanten, waarbij we
praktische wensen hebben doorgevoerd en onduidelijkheden verhelderd. In
september ontvangt de clusterbeheerder of contactpersoon van uw cluster
zowel via post als mail dit gratis Cluster Compliancy-totaalpakket.
Waarom dit stappenplan volgen?
Patiëntgegevens digitaal delen is toegestaan, maar vraagt dus om duidelijke
afspraken op uw cluster. Daarnaast stellen toezichthouders en de overheid
steeds hogere eisen aan de samenwerking en gegevensuitwisseling in de zorg
en zien ze strenger toe op deze eisen. De vele inbreuken op persoonsgegevens
die zich de laatste jaren voordoen, maken dit toezicht extra noodzakelijk.
Wanneer zorgaanbieders niet voldoen aan deze eisen, dan:
•
•
•

kunnen ze de patiëntveiligheid bij uitwisseling van patiëntgegevens niet
borgen;
kunnen ze in strijd met geldende wet- en regelgeving handelen;
bestaat het risico dat toezichthouders boetes opleggen aan hen, de
zorgaanbieders.

Meer informatie
Meer informatie over cluster compliancy leest u in het artikel ‘Dataveiligheid
voorop’ uit de PharmaPaper van juli 2021 of krijgt u via de video die u
onderaan deze mail ziet. In deze video leg ik, Functionaris
Gegevensbescherming Thijs van Groezen, kort uit wat cluster compliancy is en
hoe het Cluster Compliancy-totaalpakket uw cluster hierbij kan helpen.
Zodra wij vanuit PharmaPartners het totaalpakket hebben verzonden naar de
verschillende clusters, zijn alle materialen ook op onze site pharmapartners.nl
beschikbaar. Naast de post en e-mail die de clusterbeheerders ontvangen,
brengen wij u op de hoogte via onze PlusPunten.

Met vriendelijke groet,
Namens PharmaPartners,

Thijs van Groezen,
Functionaris Gegevensbescherming

