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INFORMATIE INSTELLEN QUALIVIEW IN PHARMACOM 

Let op: Je moet Qualiview maar in 1 softwarepakket/AIS in te stellen! Stap je later over op 

een ander pakket/AIS dan adviseren we je eerst contact op te nemen met Qualiview. 

STAP 1: Realiseren koppeling (eenmalige actie) 

• Vul de opdrachtformulier in en teken deze. Het opdrachtformulier is te vinden in 
Bijlage 1.  

• Verstuur dit formulier naar support@qualizorg.nl 
• Na bevestiging van ontvangst is binnen 8 werkdagen de koppeling tot stand gebracht. 

Volg nu de instructies bij STAP 2. 
 

STAP 2: Cliënten uitnodigen 
• Ga naar het dossier van de patient waarbij u een OPT-in registratie wilt vastleggen 

• Klik op het groene Q icoon:   
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• De PREM opt-in registratie wordt in een apart scherm geopend: 

 
De volgende statussen worden weergegeven middels het icoon: 

- Groen vinkje: Patiënt heeft akkoord gegeven. 
- Vraagteken: Er is nog geen keuze (akkoord/niet akkoord) vastgelegd voor deze 

patiënt. 
- Rood kruisje: Patiënt is niet akkoord. 

 
• Vraag de patiënt of hij/zij een vragenlijst wil ontvangen. Zo ja, vink de optie aan 

‘Akkoord’. 

• Klik op ‘Opslaan’. 
 
Zodra een cliënt een recept afhaalt, ontvangt Qualiview automatisch de gegevens en zal de 
patiënt worden uitgenodigd wanneer hij/zij voldoet aan de werkinstructies van de dan 
geldende vragenlijst.  
 

Let op: indien een patiënt geen BSN heeft gekoppeld, zal het icoon niet beschikbaar zijn: 

 
 
Qualiview hanteert de actuele werkinstructies van de gevalideerde meting. Wanneer je 
cliënt op hetzelfde moment meerdere recepten ophaalt of wanneer deze vaker per jaar een 
recept komt ophalen, dan worden er voor deze cliënt meerdere activiteiten aangeboden bij 
Qualiview. Qualiview nodigt je cliënt maar één keer uit binnen de lopende 
onderzoeksperiode. Hierdoor kan er in de rapportage een (groot) verschil ontstaan tussen 
het  aantal aangeboden activiteiten en het aantal verstuurde vragenlijsten.  
  



 

 
  

BIJLAGE 1 OPDRACHTFORMULIER VERSTREKKING DATA UIT PHARMACOM AAN 

QUALIZORG 

 

Naam    :  

Adres :  

Contactpersoon  :  

Praktijkcode   :  

AGB code apotheek  :  

 

Hierna aangeduid als "OPDRACHTGEVER".  

Opdrachtformulier verstrekking persoonsgegevens door PharmaPartners, namens 

Opdrachtgever, aan Qualizorg B.V., hierna aangeduid als "DERDE PARTIJ".  

1. OPDRACHTGEVER heeft een overeenkomst gesloten die toeziet op de verwerking 

door PharmaPartners van persoonsgegevens die voor en onder 

verantwoordelijkheid van OPDRACHTGEVER in Pharmacom zijn opgeslagen 

(hierna: de ‘Overeenkomst’).  

2. OPDRACHTGEVER verzoekt hierbij PharmaPartners expliciet – en geeft opdracht in 

de zin van artikel 29 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

– om DERDE PARTIJ toegang te verschaffen tot de in bijlage 2 gespecificeerde 

Pharmacom data conform de daarvoor tussen OPDRACHTGEVER en 

PharmaPartners overeengekomen methode. 

3. OPDRACHTGEVER is ermee bekend dat zij in het kader van de desbetreffende 

verstrekking van de persoonsgegevens (verwerkings)verantwoordelijke is en als 

dusdanig verantwoordelijk blijft voor een adequate waarborging van de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verstrekte 

persoonsgegevens aan DERDE PARTIJ. 

4. Voorts is OPRDRACHTGEVER ermee bekend dat PharmaPartners niet is betrokken 

bij de dienstverlening van de DERDE PARTIJ en daarvoor niet verantwoordelijk is.   

5. PharmaPartners verstrekt OPDRACHTGEVER toegang tot de persoonsgegevens in 

volledig herleidbare vorm op basis van hoe de persoonsgegevens staan 

geregistreerd in de systemen van PharmaPartners ("as is"). PharmaPartners doet 

geen toezeggingen met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid en/of 

volledigheid van de persoonsgegevens en neemt enkel de persoonsgegevens over 

zoals ze in Pharmacom staan geregistreerd. 

6. PharmaPartners biedt DERDE PARTIJ toegang tot de herleidbare 

persoonsgegevens totdat OPDRACHTGEVER schriftelijk verzoekt 

toegangsverlening te staken, of indien dat eerder is, totdat de Overeenkomst 

betreffende de samenwerking tussen PharmaPartners en OPDRACHTGEVER 

eindigt.  



 

 
  

7. De algemene en aanvullende leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de 

Overeenkomst tussen OPDRACHTGEVER en PharmaPartners voor de levering van 

Pharmacom zijn eveneens van toepassing op deze opdracht.  

8. De tussen OPDRACHTGEVER en PharmaPartners overeengekomen afspraken met 

betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de 

tussen partijen geldende verwerkersovereenkomst, zijn eveneens van toepassing 

op deze opdracht. 

 

Paraaf Partijen  

 

Aldus overeengekomen 

Ondertekening OPDRACHTGEVER: 

 

 

__________________ 

 

Naam    : 

Functie   : 

Datum    : 

Plaats    : 

  



 

 
  

BIJLAGE 2 - Specificatie te verstrekken persoonsgegevens  

1) Om welk gegevens gaat het: 

 

 AGB-code van de apotheek; 

 Datum terhandstelling medicatie; 

 Wijze van terhandstelling (indien beschikbaar); 

 Aanduiding “eerste uitgifte” of “herhaal uitgifte”  

 Geboortedatum patiënt 

 Achternaam patiënt; 

 Geslacht; 

 Mailadres patiënt. 

 

2) Op hoeveel patiënten hebben de persoonsgegevens betrekking 

 

☐ Alle patiënten 

☐ Alle actieve patiënten 

☐ Alle actieve en op naam ingeschreven patiënten 

☐ Alle patiënten met ICPC ___________ 

☐ Alle patiënten met ATC ___________ 

☒ Overige gegevens, namelijk: Patiënten waarbij medicatie is 

verstrekt vanuit de apotheek. 

 

3) Soort verstrekking van persoonsgegevens 

☐ Eenmalig (kopie) 

☒ Continue push  

☐ Continue pull  

☐ Anders, namelijk ________________ 

4) Wanneer worden de persoonsgegevens verstrekt? 

 

☐ Op: ___________ 

☐ Tussen: ___________ en ___________ 

☐ Nader te bepalen 

☒ Tot schriftelijke opzegging OPDRACHTGEVERMet welke frequentie 

worden de persoonsgegevens verstrekt? 



 

 
  

 

☐ Eenmalig 

☐ Jaarlijks 

☐ Per kwartaal 

☐ Maandelijks 

☐ Wekelijks 

☒ Dagelijks 

☐ Anders, namelijk ________________________ 

 

 

5) Wijze van verstrekking (hoe wordt de data aangeleverd en welke 

organisatorische- en technische maatregelen zijn er getroffen om de gegevens te 

beveiligen?) 

☐ Toegang tot relevante systemen/databases/bestanden is beperkt middels 

“least privilege” tot een beperkte groep gebruikers 

☒ Aanlevering data via API 

☐ Aanlevering van bestanden middels Secure FTP (ftpS) 

☐ Aanlevering van bestanden middels ZorgTTP (pseudonimisatie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmapartners 

Telefoon: 088 688 88 00 

E-mail:  https://mijn.pharmapartners.nl/ 
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