Toestemmingsverklaring vrijwillige en vertrouwelijke deelname
effectonderzoek Rijksuniversiteit Groningen
Aan wie geeft u toestemming?
Aan: - Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. (hierna: Menzis); en
- de Rijksuniversiteit Groningen (hierna: de RUG).
De RUG doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van deelname aan
preventieprogramma’s op gedrag, gezondheid en op zorgkosten. Menzis heeft een
preventieprogramma, het online gezondheidsprogramma SamenGezond. De RUG
heeft Menzis gevraagd om mee te werken aan haar onderzoek. Menzis is natuurlijk
erg geïnteresseerd in de eventuele effecten van SamenGezond en werkt daarom
graag mee.
U bent deelnemer aan het online gezondheidsprogramma SamenGezond van
Menzis en daar zijn we blij mee. Want gezond leven is van groot belang voor een
goede gezondheid. Daarom is het ook van belang om te onderzoeken of
SamenGezond ook echt helpt!
Menzis vraagt daarom uw toestemming om uw gegevens te verstrekken aan de
RUG. En de RUG vraagt uw toestemming om die gegevens te gebruiken voor haar
onderzoek. Welke gegevens er worden gebruikt, hoe lang en wat uw rechten zijn,
kunt u hieronder lezen.
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt dus ook (blijven) deelnemen
aan SamenGezond zonder aan dit onderzoek mee te doen.
Ik geef hierbij toestemming aan:
Menzis om gegevens over mijn activiteiten in SamenGezond en
(gezondheid)gegevens uit het declaratiesysteem van Menzis te verstrekken aan de
RUG, en aan de RUG om met mijn gegevens wetenschappelijk onderzoek te doen
naar de effecten van deelname aan SamenGezond.
Om welke gegevens gaat het?
Marketinggegevens
Gegevens over de marketingacties die Menzis met betrekking tot SamenGezond
heeft verricht en gegevens over uw handelen als gevolg van deze marketingacties.
Deze gegevens worden gebruikt om de besluitvorming over deelname aan een
gezondheidsprogramma te onderzoeken.
SamenGezond gegevens
De gegevens over al uw activiteiten in zowel de app als op de website van
SamenGezond worden door Menzis aan de RUG verstrekt. GPS-gegevens (GPS is
een systeem dat uw locatie bepaald) worden niet verstrekt.
Niet SamenGezond gegevens
Als u verzekerd bent bij Menzis worden ook de volgende de gegevens, niet zijnde
gegevens met betrekking tot SamenGezond, door Menzis aan de RUG verstrekt:
• uw postcode (dit wordt gebruikt om gegevens uit publieke bronnen te
verzamelen)
• uw verzekerdennummer (dit wordt gebruikt om de SamenGezond gegevens
te koppelen aan declaratiegegevens);

•
•
•
•

uw geslacht;
uw geboortedatum;
gedeclareerde zorg en de kosten van die zorg; en
als u een aanvullende verzekering heeft, welke dat is.

Gegevens uit publieke bronnen
De RUG gebruikt uw postcode om de gegevens die zij van Menzis over u ontvangt
te koppelen aan gegevens uit publieke bronnen. Dit betreft bijvoorbeeld:
• gegevens over toegang tot zorg;
• gegevens over economische status;
• gegevens over leefomgeving.
Over welke periode ontvangt de RUG gegevens?
Om goed te kunnen beoordelen of SamenGezond echt effect heeft is het belangrijk
een voldoende lange periode vóór het begin van gebruik van SamenGezond te
kunnen vergelijken met een voldoende lange periode ná het begin van gebruik van
SamenGezond. Daarom worden de volgende periodes aangehouden:
• SamenGezond-gegevens: in één keer alle gegevens die tot nu van u
aanwezig zijn in de SamenGezond app en op de website (met uitzondering
van GPS gegevens), en daarna maximaal ieder kwartaal tot en met 2024.
• Niet SamenGezond-gegevens: van 2011 tot nu in één keer, en daarna
maximaal ieder kwartaal tot en met 2024.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek door de RUG duurt 6 jaar. Tijdens deze periode worden de
bovengenoemde gegevens verstrekt aan de RUG.
Beveiliging
Uw gegevens worden op een veilige manier naar de RUG gestuurd. Ook de RUG
zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden bewaard en alleen worden gebruikt voor
dit onderzoek. De gegevens die de RUG ontvangt, worden gepseudonimiseerd
voordat ze ter beschikking komen van de onderzoekers. Dit betekent dat
onderzoekers geen gebruik kunnen maken van gegevens die direct tot u herleidbaar
zijn, zoals uw verzekerdennummer. De gepseudonimiseerde gegevens zijn
bovendien toegankelijk voor maar drie onderzoekers. Na afronding van het
onderzoek worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt wat betekent dat ze
nooit meer naar een persoon te herleiden zijn.
Intrekken van uw toestemming
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door daartoe een
verzoek te sturen aan info@menzis.nl. Het intrekken van uw toestemming heeft
geen terugwerkende kracht. De reeds over u verstrekte gegevens blijven onderdeel
van het onderzoek, omdat anders de kwaliteit van het onderzoek vermindert. Het
intrekken van uw toestemming zorgt er wel voor dat Menzis geen nieuwe
persoonsgegevens met de RUG deelt.
Ten slotte
Als u meer informatie wilt over het onderzoek van de RUG, kunt u die hier vinden.
Deze informatie wordt gedurende het onderzoek periodiek geüpdatet door de RUG.
Tijdens en na het onderzoek zal de RUG de onderzoeksresultaten over het effect

van preventieprogramma’s publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Uiteraard
worden er geen gegevens gepubliceerd die naar personen (deelnemers aan het
onderzoek) zijn terug te herleiden.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Zie hieronder voor de contactinformatie van de AP. Als u meer informatie wilt over
de rechten die u als deelnemer aan SamenGezond tegenover Menzis kunt inroepen,
kunt u deze hier vinden in het privacystatement van SamenGezond .
U hoeft zelf verder niets te doen of bij te houden en u bent in principe niet verplicht
om bij Menzis verzekerd te zijn of te blijven of aan SamenGezond te blijven
deelnemen. Uw persoonlijke informatie wordt uiteraard nooit aan derden verstrekt of
verkocht. Publicaties over dit onderzoek zullen nooit persoonsgegevens bevatten.
Resultaten uit dit onderzoek kunnen niet op persoonsniveau worden teruggekoppeld.
Contactinformatie
Voor algemene vragen over het onderzoek:
Menzis:
Ernst Noppers
Per e-mail: noppers.e@menzis.nl
Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. ir. Koert van Ittersum
Per e-mail: k.van.ittersum@rug.nl
Voor vragen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens:
Menzis:
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Per post: Postbus 75000, 7500 KC Enschede, t.a.v. de Functionaris voor de
Gegevensbescherming
Per e-mail: fd@menzis.nl
Rijksuniversiteit Groningen:
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Per post: Postbus 72, 9700 AB Groningen, t.a.v. de Functionaris voor de
Gegevensbescherming
Per e-mail: privacy@rug.nl
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