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INFORMATIEFOLDER NEDERLANDSE HART REGISTRATIE “NHR” 
 

 
Inleiding 
De ziekenhuizen (hierna: ‘de bij de NHR aangesloten ziekenhuizen’, ‘wij’) zijn verantwoordelijk voor het 
verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verstrekken gegevens van u aan de Stichting Nederlandse Hart 
Registratie (hierna: ‘NHR’) voor het bijhouden van de kwaliteit van de zorg aan uw hart. In deze folder leest u 
hoe wij dat doen. 
 
De NHR houdt per soort hartzorg landelijke registraties in stand. Dat doet zij in opdracht van de aangesloten 
ziekenhuizen. De aangesloten ziekenhuizen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen 
door de NHR. Deze ziekenhuizen worden vertegenwoordigd door gemandateerde artsen. Elke 
kwaliteitsregistratie heeft een Registratiecommissie.  Het doel en de taak van de  Registratiecommissies is de 
gegevensverwerking veilig te laten uitvoeren.  
  
Welke gegevens verzamelen wij van u? 
De NHR verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de volgende Registratiecommissies: 
 

- Registratiecommissie Ablatie 
- Registratiecommissie Atriumfibrilleren  
- Registratiecommissie Cardiochirurgie  
- Registratiecommissie Hartfalen 
- Registratiecommissie Percutane Coronaire Interventie (PCI) 
- Registratiecommissie Pacemaker / Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) 
- Registratiecommissie Transcatheter Hartklep Interventie (THI) 

 
Voor het optimaliseren van de aan u aangeboden zorg, verzamelen wij de volgende gegevens van u: 
 
Direct identificerende gegevens (persoonsgegevens) 

- Naam, 
- Postcode  
- Geboortedatum 
- Geslacht; 
- Patiëntnummer; 
- Naam partner; 

 
Medische gegevens / gegevens over uw gezondheid, afhankelijk van de ingreep. 
In elk geval worden uw eigenschappen als lengte en gewicht gebruikt, gegevens over de soort ingreep, de 
resultaten van de ingreep en gegevens over de cardiologische vervolgzorg verzameld.  
 
Wilt u gedetailleerde informatie? Lees dan het NHR Handboek. 
Dit is te vinden op de website van de NHR (www.nederlandsehartregistratie.nl). 
Voor sommige kwaliteitsvragen hebben we extra gegevens nodig die niet in het handboek staan voor meer 
informatie hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de NHR 
 
Verwerkingsdoeleinden 
Wij verwerken alleen  persoonsgegevens om de kwaliteit van de hartzorg te bevorderen. De aangesloten 
ziekenhuizen kunnen in dit kader:  
 

- Een landelijk overzicht verkrijgen van de kwaliteit van behandelingen; 
- De kwaliteit van de behandelingen vaststellen; 
- De kwaliteit van de hartcentra in Nederland vergelijken; 
- Het aantal (nieuwe) hartpatiënten in Nederland in kaart brengen; 
- Inzicht krijgen in de wijze waarop patiënten worden behandeld; 
- De oorzaken van overlijden in Nederland registreren, als dat in verband staat met hart en bloedvaten; 
- Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. 

 

https://nederlandsehartregistratie.nl/handboeken/
http://www.nederlandsehartregistratie.nl/


Informatiefolder NHR (website NHR) (vastgesteld 8 september 2022) Pagina 2 van 3 

 
Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken met een wettelijke verwerkingsgrondslag als bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 6 AVG).  
 
Grondslagen Kwaliteitsregistraties 
De volgende grondslagen zijn van toepassing: 
 
Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG) 

- We zijn verplicht kwaliteitsgegevens te verzamelen en vast te leggen (art. 7 Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen gezondheidszorg (Wkkgz); 

- Uit de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen, in samenhang met de in dat kader verleende 
vergunningen, planningsbesluiten en bijbehorende documentatie vloeit een plicht voort kwaliteit te 
registreren; 

 
Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) 

- Het gerechtvaardigd belang van de Ziekenhuizen, als bedoeld in art. 6 sub f AVG. We willen de hartzorg 
steeds beter maken. 

 
Grondslag wetenschappelijk onderzoek 
Wij  kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek als u hier voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor hebt  verleend (art. 6 lid 1 sub a AVG en art. 
9 lid 2 sub a AVG) 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren de gegevens die zijn verzameld  voor deze kwaliteitsregistratie voor een termijn van 25 jaar.  
 
Uw rechten 
U heeft onder andere het recht uw gegevens in te zien (art. 15 AVG), fouten aan te laten passen (art.16 AVG) 
en gegevens te laten verwijderen (art. 17 AVG). U kunt ons ook vragen uw gegevens door te geven aan een 
andere dienstverlener (art. 20 AVG).  
 
Wilt u een van uw rechten uitoefenen? Vraag dit dan aan het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Geef 
duidelijk aan om welke gegevens het gaat. Wij kunnen u vragen zich te identificeren. 
 
Beveiligingsmaatregelen 
Wij hanteren beleid om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Dit beleid voldoet aan toepasselijke NEN en 
ISO-normen. De NHR en door de NHR ingeschakelde leveranciers zijn NEN 7510 en/of ISO 27001 
gecertificeerd. Alle door de ziekenhuizen aangeleverde persoonsgegevens worden uitsluitend in versleutelde 
vorm verwerkt.  
 
Wilt u meer weten …? 
 
… over de bescherming van persoonsgegevens 
Namens de bij de NHR aangesloten ziekenhuizen is er een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. 
Onze Functionaris van Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de geldende privacy 
wet- en regelgeving. Bij onze FG kunt u meer informatie krijgen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze FG via:  <contactgegevens FG ziekenhuis toevoegen>. 
 
Ook de NHR heeft een Functionaris Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de FG van de NHR 
via: 
 
Email: fg@nhr.nl  
 
Meer informatie over hoe wij moeten omgaan met uw persoonsgegevens vindt u  op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en op www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.  Op www.rijksoverheid.nl 

mailto:fg@nhr.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens
http://www.rijksoverheid.nl/
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staat meer informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. U kunt zoeken op 
‘rechten van patiënten’. 
 
Meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die wij treffen, kunt u vinden op de NHR website. 
 
Klachten 
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist worden verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij uw eigen 
ziekenhuis.  
 
U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze folder. Wij helpen u graag 
met het vinden van een oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit 
Persoonsgegevens (‘AP’). Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie over het indienen 
van een klacht. 

https://nederlandsehartregistratie.nl/wp-content/uploads/2021/07/NHR-kwaliteitssysteem-versie-5.0.pdf
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

