Gebruik en bewaren
van uw gegevens
Vertrouwelijkheid van uw
gegevens
Om uw privacy te beschermen krijgen
uw gegevens een code. Uw naam en
andere gegevens die u direct kunnen
identificeren worden daarbij weggelaten.
Alleen met de sleutel van de code zijn
gegevens tot u te herleiden. De sleutel
van de code blijft veilig opgeborgen in de
zorginstelling . De gegevens die centraal
naar het UNC-ZH worden gestuurd
bevatten alleen de code, maar niet uw
naam of andere gegevens waarmee u
kunt worden geïdentificeerd. Ook in
rapporten en publicaties over het
onderzoek zijn de gegevens niet tot
u te herleiden.

Toegang tot uw gegevens voor
controle
Sommige personen en instanties moeten
inzage kunnen hebben in al uw gegevens.
Ook in de gegevens zonder code. Dit is
nodig om te kunnen controleren of het
onderzoek goed en betrouwbaar is
uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld de
nationale toezichthoudende autoriteit
(Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Zij
zullen uw gegevens geheim houden.

partij die de medische gegevens niet kan
inzien maar wel kan koppelen op basis
van de persoonsgegevens. De
onderzoekers krijgen weer alleen de
anonieme kopie.

Bewaartermijn gegevens
De gegevens voor wetenschappelijk
onderzoek blijven centraal bij het
UNC-ZH bewaard, en worden 15 jaar na
gebruik vernietigd.

WERKT U MEE AAN HET VERBETEREN
VAN DE OUDERENZORG?

Intrekken toestemming

Meetgegevens in de revalidatie

U kunt uw toestemming altijd weer
intrekken. Vanaf dat moment worden uw
gegevens niet meer doorgegeven aan het
UNC-ZH.

Meer informatie over uw rechten
bij verwerking van gegevens
Voor meer informatie over de naleving
van uw rechten bij de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen. Bij vragen over uw rechten
kunt u contact opnemen met de
verantwoordelijke voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Voor dit
onderzoek is dat de Functionaris voor de
Gegevensbescherming van de
zorginstelling.

Registratie van het onderzoek
Koppelen van gegevens
Om nog meer met de gegevens te kunnen
doen, zal in de toekomst mogelijk
gegevens gekoppeld worden.
Bijvoorbeeld van huisarts en ziekenhuis.
Dit gebeurt door een onafhankelijke

Contactgegevens zorginstelling
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Informatie over dit onderzoek is ook te
vinden op de website van het UNC-ZH
(www.unc-zh.nl) onder de kop Meetplan
Geriatrische Revalidatie.
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Uw gegevens zijn waardevol voor
toekomstige patiënten
Tijdens uw revalidatie noteren uw
zorgverleners verschillende gegevens.
Zij meten bijvoorbeeld uw ervaren
problemen, waar u pijn heeft, uw
revalidatiedoelen, en heel belangrijk, hoe
goed u herstelt.
Deze gegevens zijn heel nuttig voor
behandelingen van vergelijkbare
klachten bij toekomstige patiënten. Om
deze informatie te kunnen nalezen,
vergelijken en goed toe te passen, slaat
de zorginstelling uw gegevens gecodeerd
op. Onderzoekers krijgen een anonieme
kopie voor wetenschappelijk onderzoek.
Dit doen wij niet zonder uw
toestemming. In deze folder leest
u hierover meer informatie.

Om welke gegevens gaat het?
De gegevens die worden opgeslagen,
zijn:
• uw algemene gegevens zoals leeftijd,
geslacht, lengte en gewicht, woonsituatie
en chronische ziekten;
• de klachten en (bewegings)functies
waarvoor u in behandeling bent;

• ervaren problemen in het dagelijks
handelen, emoties en gedrag;
• hoe uw mogelijkheden in beweging en
verzorging veranderen;
• opnameduur en ontslagbestemming.
Uw naam en andere persoonlijke
gegevens worden níet opgeslagen.

zorgverlener al registreert, en gebruikt in
het overleg met andere betrokken
zorgverleners binnen de instelling. De
zorgverlener zal in de computer
aangeven dat uw gegevens gebruikt
mogen worden voor onderzoek.

Wie voert dit uit?
Waar worden de gegevens voor
gebruikt?
De gegevens van alle patiënten die
deelnemen, worden gebruikt om de
revalidatiezorg voor ouderen te
verbeteren. De gegevens zijn voor
wetenschappelijk onderzoek door de
academische ziekenhuizen en
verpleeginstellingen. Onderzoekers en
artsen kunnen de meetresultaten
vergelijken en onderzoeken hoe goed
de revalidatie werkt. Dat is nuttige
informatie om de zorg te kunnen
verbeteren.

Wat betekent deelname voor u?
U merkt zelf verder niets van deelname
aan het verzamelen van meetgegevens.
Het zijn dezelfde metingen die de

Het centraal opslaan van de gegevens
voor onderzoek bij ouderenrevalidatie,
valt onder het Meetplan Geriatrische
Revalidatie. Het meetplan is een initiatief
van het Universitair Netwerk voor de Care
sector (UNC-ZH).

Het UNC-ZH
Het Universitair Netwerk voor de
Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH)
bestaat sinds 2005. Dit netwerk is
een samenwerkingsverband tussen
het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) en
ouderenzorgorganisaties in
Zuid-Holland. Alle deelnemers van
het netwerk zetten zich in voor
wetenschappelijk onderzoek om
zo de ouderenzorg te kunnen
verbeteren.

Wat doet het netwerk?
U bent in behandeling bij een
zorginstelling. Deze organisatie werkt
mee aan het Meetplan. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw
behandelend arts.
Op de achterkant van deze folder leest u
meer informatie over het gebruik en
bewaren van uw gegevens.

In de ouderenzorg is veel
informatie nog niet vastgelegd.
Behandelmethoden kunnen
verschillen per zorginstelling en
behandelaar. Veel behandelingen
en interventies zijn gebaseerd op
ervaring en eigen waarneming,
maar wat werkt nu echt?
Door het gezamenlijk uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek
vindt structurele verbinding plaats
tussen wetenschap en praktijk.
Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de wensen en
behoeften van ouderen,
mantelzorgers en cliëntenraden.
www.unc-zh.nl

