Privacyverklaring 1; Deelname aan de LROI
Wat is de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
De Stichting LROI werkt samen met de aangesloten ziekenhuizen aan de verbetering van de
kwaliteit van de orthopedische zorg als bij de behandeling implantaten worden gebruikt. Voor
de verbetering van de kwaliteit van deze orthopedische zorg heeft de Stichting LROI de
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) ingesteld. In de LROI worden
gegevens over het implantaat en een aantal gegevens over de diagnostiek en behandeling
van de cliënten van de deelnemende ziekenhuizen opgeslagen. Dat betreft gegevens die van
belang zijn voor het meten van de kwaliteit van de behandeling (kwaliteitsindicatoren).
Meer informatie over de LROI in het algemeen kan worden gevonden op de site: www.lroi.nl
Daar wordt ook meer uitgelegd over het hoe en waarom van de LROI.

Wie zijn verwerkingsverantwoordelijken voor de NDD?
Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt in de privacywetgeving gedoeld op de organisatie
die verantwoordelijk is voor een bepaalde gegevensverwerking. Bij de LROI zijn dat het
ziekenhuis waar de patiënt is behandeld samen met de Stichting LROI.

Om welke gegevens gaat het precies
Namen en adressen van patiënten worden niet in de LROI opgenomen. Het BSN wordt
versleuteld. Alleen de behandelaar of diens opvolger kan terug naar het BSN. Het BSN is
nodig voor het volgen van de kwaliteit van de zorgverlening. Bijvoorbeeld omdat een
complicatie in een heel ander ziekenhuis kan worden opgevangen dan het ziekenhuis dat de
oorspronkelijke behandeling uitvoerde. Ook het lokale patiëntnummer komt mee. Voor de rest
betreft het de unieke gegevens over het implantaat en de kwaliteitsindicatoren van de
behandeling.

Waarom en wat doen wij er mee?
De gegevens in de LROI zijn samenvattend bedoeld voor het volgende:
1. Om problemen met orthopedische implantaten tijdig te kunnen herkennen;
2. Om de orthopedische zorg bij implantaten in het algemeen te verbeteren, zoals het
voorkomen van infecties
3. Om als een bepaald implantaat problemen blijkt op te leveren, die patiënten door de
behandelaar te kunnen oproepen en samen te bezien wat er vervolgens moet gebeuren.
Voor de eerste twee doelen worden berekeningen op de in de LROI aanwezige gegevens
gedaan. Die berekeningen staan onder toezicht van de Wetenschappelijke Adviesraad. Zie:
https://www.lroi.nl/over-de-lroi/war.
Elk deelnemend ziekenhuis krijgt het gemiddelde te zien van hoe alle ziekenhuizen
bepaalde kwaliteitsindicatoren scoren. Die gemiddelden zijn natuurlijk anoniem voor
betrokken patiënten. De anonieme scores van de ziekenhuizen worden ook aan
Patiëntenfederatie Nederland verstrekt en na toestemming van het ziekenhuis ook aan
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verzekeraars. Deze scores worden ook ontsloten in het ‘transparantieportaal’ van het
Zorginstituut Nederland. Een en ander is geregeld in het Reglement LROI, te vinden op
https://www.lroi.nl/over-de-lroi/privacy.
De gegevens uit de LROI worden ook volledig geanonimiseerd doorgezet naar het Landelijk
Implantaten Register. Daarin kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd zien welke
implantaten bij hoeveel patiënten zijn geïmplanteerd. Terugroepen kan echter uitsluitend via
de LROI.

De wettelijke grondslagen
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg zijn de ziekenhuizen verplicht
een kwaliteitssysteem te onderhouden op een wijze vergelijkbaar met andere ziekenhuizen.
De Stichting LROI coördineert dit.
Wettelijk zijn de grondslagen voor de ziekenhuizen de artikelen 6.1.c en 9.2.h van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) samen met artikel 30 van de
Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Voor de Stichting LROI is het 6.1.f van de AVG en ook
9.2.h van de AVG. Dit samen met artikel 30 van de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Door
de ziekenhuizen met hun kwaliteit te ondersteunen en centraal bij te houden welke patiënten
welke implantaten hebben gekregen, draagt de Stichting LROI bij de aan het kwaliteitsbeheer
en de patiëntenzorg. Het terugroepen na problemen met een bepaald type implantaat kan
bijvoorbeeld plaatsvinden lang na behandeling, als de oorspronkelijke behandelaar al met
pensioen is of het ziekenhuis niet meer bestaat.

Hoe werkt het verder?
De LROI is een beveiligde databank die op dit moment wordt beheerd door Reports. In
wettelijke termen is Reports onze verwerker. De Stichting LROI heeft mede namens de
ziekenhuizen met Reports een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin zijn strikte eisen
omtrent de geheimhouding en beveiliging opgenomen.
De medewerkers van de Stichting LROI voeren de berekeningen uitsluitend in die Reports
omgeving uit. Alleen het ziekenhuis dat de behandeling uitvoerde, kan terug naar de patiënten
die het betrof. Voor alle anderen, waaronder de Stichting LROI, mogen de gegevens niet tot
patiënten worden herleid. Daarvoor zijn ook een groot aantal waarborgen.
Er is slechts 1 uitzondering. Als een terugroep moet plaatsvinden en dat kan niet via de
oorspronkelijke behandelaar (met pensioen of ziekenhuis bestaat niet meer), koppelt de
Stichting LROI de gegevens van de patiënt aan een andere behandelaar. Dat is in de regel
een Universitair Medisch Centrum. Die zal de patiënt dan oproepen. Om de actuele
contactgegevens van de patiënt op te vragen zal dit nieuwe ziekenhuis gebruik kunnen maken
van de Wettelijke basisregistratie personen.
In theorie is het mogelijk dat op grond van wet- en regelgeving of als gevolg van een
rechtszaak gegevens uit de LROI vrijgegeven moeten worden. Vanwege de versleuteling van
die gegevens zal de individuele patiënt daarin niet herkenbaar zijn.
De gegevens in de LROI worden gedurende de looptijd van de LROI bewaard.
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Uw rechten
U kunt bij uw zorgaanbieder altijd melden dat u niet wilt dat de gegevens over uw behandeling
in de LROI worden opgenomen. Dan gebeurt dat niet. Als u dat op een later moment doet,
worden de persoonsgegevens verwijderd. U kunt uw behandelaar ook altijd vragen welke
gegevens in de LROI zijn opgenomen.
Vanwege de beveiliging weet de Stichting LROI immers niet wie u bent. U kunt daarom niet
bij de Stichting LROI zelf bezwaar maken of uw gegevens opvragen. Indien u bij een bezwaar
meldt wie uw behandelaar was, zal dit aan uw behandelaar worden doorgegeven. Die zorgt
er dan voor dat het bezwaar wordt opgevolgd.

De functionaris gegevensbescherming
De Stichting LROI heeft ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Zijn
naam is Evert-Ben van Veen. U kunt onze FG bereiken via FG@orthopeden.org.

Klachtrecht
Indien u het niet eens bent met de gegevensverwerking in de LROI kunt u gebruik maken van
de klachtenregeling van het ziekenhuis, aan onze FG schrijven of een klacht indienen bij de
Autoriteit
Persoonsgegeven,
via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap. Maar u kunt zich ook altijd tot de Stichting
LROI wenden als u nadere vragen heeft. Graag leggen wij het belang en de beveiliging van
de LROI nader uit.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via
e-mail: lroi@orthopeden.org.
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