Gebruiksovereenkomst toegang zorgverlenersportaal
BovenIJ ziekenhuis Amsterdam
- Huisartsassistenten, in opleiding of in loondienst -

Doel van de overeenkomst
Deze overeenkomst is bedoeld om aan een huisartsassistent, een huisarts in opleiding of een (waarnemend)
huisarts in loondienst die werkzaam is bij een huisartsenpraktijk, hierna de noemen als ‘gebruiker’, de
mogelijkheid te verschaffen om van buitenaf gebruik te maken van het zorgverlenersportaal van het BovenIJ
ziekenhuis Amsterdam.
De aanvraag voor toegang voor het zorgverlenersportaal wordt onder de volgende voorwaarden in behandeling
genomen:








De gebruiker beschikt over een op naam gestelde UZI-pas en bijbehorende pincode;
De gebruiker heeft deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend aangeleverd;
De gebruiker gaat met de gebruikersvoorwaarden die in deze overeenkomst genoemd worden akkoord;
De gebruiker verklaart met zijn handtekening dat hij/zij bij uitdiensttreden bij de genoemde praktijk
onmiddellijk melding gaat maken bij het BovenIJ ziekenhuis;
De huisarts(en)voor wie de gebruiker werkt hebben dit contract ondertekend;
De verantwoordelijke(n) van de huisartsenpraktijk leveren eens per kwartaal een actueel overzicht van
alle werkzame personen van de praktijk aan het BovenIJ ziekenhuis aan; en
Per gebruiker wordt er één overeenkomst opgemaakt.

Authenticatie gebruiker
De afdeling automatisering van het BovenIJ ziekenhuis zal voor iedere gebruiker die toegang tot het
zorgverlenersportaal aanvraagt een identiteitscheck uitvoeren, bestaand uit de volgende stappen:




Controleren of het opgegeven AGB nummer overeenkomt met het AGB register;
Controleren of het opgegeven UZI-pas nummer op de juiste naam geregistreerd staat in het UZI-pas
register; en
Controleren of de huisarts(en) die voor de gebruiker akkoord heeft gegeven, voorkomt in de VEKTIS
tabel.

Pas nádat deze controlestappen zijn genomen zal er een gebruikersaccount worden aangemaakt dat gekoppeld
wordt aan het persoonlijke UZI-pas nummer van de gebruiker.

Einde van de overeenkomst
De overeenkomst is geldig voor twee jaar, behalve indien het om een tijdelijk dienstverband gaat. Dan is het
einde van het dienstverband ook het einde van deze overeenkomst. Twee maand voor afloop van de
overeenkomst wordt er een bericht gestuurd door de afdeling Automatisering naar de gebruiker. De gebruiker
heeft dan mogelijkheid om het contract te verlengen. Indien hiervan geen gebruik gemaakt wordt, wordt de
toegang tot het zorgverlenersportaal automatisch beëindigd.
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De overeenkomst wordt ook beëindigd als één van de volgende situaties van toepassing is:



De gebruiker geeft aan dat er geen werkzaamheden meer worden verricht die het gebruik van het portaal
noodzakelijk maken.
De gebruiker houdt zich niet aan de voorwaarden die in deze overeenkomst worden genoemd. In dat
geval kan de toegang door het BovenIJ ziekenhuis onmiddellijk geblokkeerd worden.

Gebruikersvoorwaarden zorgverlenersportaal
1.

Het gebruik van de verbinding dient strikt beperkt te blijven tot activiteiten die voor de uitvoering van de
specifieke functie/taken van de gebruiker nodig zijn. Bij inzage van gegevens dient er sprake te zijn van een
behandelrelatie met de patiënt.
2. De UZI pas is strikt persoonlijk en dient veilig te worden bewaard. Het wachtwoord dient u direct na
ontvangst te wijzigen en geheim te houden. Het is de gebruiker verboden de UZI pas hetzij om niet hetzij
tegen een vergoeding aan derden in gebruik af te staan, aan een ander te verhuren of op enige andere wijze
te bezwaren. Hieronder wordt mede begrepen dat de UZI pas niet zonder tussenkomst van het BovenIJ
ziekenhuis aan een ander ter beschikking kan worden gesteld.
3. Het is verboden derden gebruik te laten maken van faciliteiten of bevoegdheden die verkregen zijn na
inloggen met de UZI pas.
4. Zodra u ingelogd bent in het zorgverlenersportaal mag u de PC niet onbeheerd achterlaten. Zodra u de PC
verlaat dient u uit te loggen.
5. De gebruiker is verplicht bij verdenking van eventueel misbruik (bijv. inzage door onbevoegden) zo spoedig
mogelijk het wachtwoord zelf te veranderen en het misbruik uiterlijk op de volgende werkdag te melden aan
de Functionaris Gegevensbescherming van het BovenIJ ziekenhuis (via Secretariaat RvB: 020-6346378).
6. Bij verdenking van misbruik van de UZI pas, is de afdeling Automatisering namens het BovenIJ, bevoegd zijn
controlerende taak uit te oefenen. Indien het BovenIJ constateert dat misbruik wordt gemaakt van de toegang
of dat de toegang niet wordt gebruikt in overeenstemming met deze overeenkomst, kan het BovenIJ deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorbericht beëindigen. Het BovenIJ zal deze beslissing
motiveren en de gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de toegang met onmiddellijke ingang
blokkeren.
7. Alle geraadpleegde informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden, hetgeen ook onder andere
in de WBP, AVG en WGBO wettelijk is geregeld.
8. Bij het verstrekken van gegevens uit het zorgverlenersportaal aan patiënten moet de gebruiker voldoen aan
de geldende wet- en regelgeving (bijv. identificatieplicht van de patiënt vóór verstrekken van informatie).
9. De gebruiker heeft de verplichting om zowel aan UZI als aan het ziekenhuis te melden als hij niet meer in
dienst is bij de praktijk waaraan zijn UZI pas is gekoppeld. Zijn toegang zal dan door een daartoe bevoegde
medewerker van de afdeling Automatisering van het BovenIJ geblokkeerd worden.
10. Het BovenIJ ziekenhuis heeft te allen tijde het recht om te controleren of de overeenkomst niet wordt
gebruikt voor andere zaken dan in de overeenkomst afgesproken. Activiteiten door de gebruikers worden
gelogd en regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien de verbinding voor andere zaken wordt
gebruikt zal de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Het ziekenhuis is hiervoor op
geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, noch voor eventuele gevolgschade voor de zorgverlener.
11. Indien om welke reden dan ook, de UZI pas niet meer gebruikt wordt en deze nog niet geblokkeerd is door de
afdeling Automatisering van het BovenIJ te Amsterdam, blijven bovengenoemde voorwaarden van kracht.
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Gegevens gebruiker

Naam:

___________________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________________

Naam praktijk:

___________________________________________________

Adres:

___________________________________________________

Postcode:

__________ Vestigingsplaats: _______________________

AGB code:

Functie:

___________________________________________________

Tijdelijke functie:

JA / NEE

UZI-pas nummer:

___________________________________________________

Einddatum op: ____________________

Voor akkoord gebruiker:
Amsterdam, d.d.

___________________________________________________

Handtekening gebruiker:

___________________________________________________

Voor akkoord verantwoordelijke zorgverlener(s):
De zorgverlener(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor de praktijkvoering dragen tevens
verantwoordelijkheid voor het juist en doelgericht gebruik van het portaal door de gebruiker.
Amsterdam, d.d. ___________________________________________________
Naam huisarts 1: _____________________________________ Handtekening: ______________________________________
Naam huisarts 2: _____________________________________ Handtekening: ______________________________________
Naam huisarts 3: _____________________________________ Handtekening: ______________________________________
Naam huisarts 4: _____________________________________ Handtekening: ______________________________________
Naam huisarts 5: _____________________________________ Handtekening: ______________________________________

Voor akkoord beschikbaar stellen account:
Amsterdam, d.d.

___________________________________________________

Handtekening:

___________________________________________________
Drs. E. van der Meer,
voorzitter RvB BovenIJ ziekenhuis
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Contactgegevens BovenIJ ziekenhuis
Afdeling automatisering
automatisering@bovenij.nl
Telefoonnummer: 020 634 321
Functionaris Gegevensbescherming
privacy@bovenij.nl
Telefoonnummer (secretariaat RvB): 020 634 63 68
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