
 

 

 
 
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (2 pagina’s) 
 
Universiteit Utrecht – Dierenartsenpraktijk 
Ondergetekenden, 

1. Universiteit Utrecht, voor het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Faculteit 
Diergeneeskunde, gevestigd aan de Yalelaan 108, 3584 CL te Utrecht, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw C.Q. Halberstadt, Manager Bedrijfsvoering, en mevrouw dr. H. 
Fieten, coördinator van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren,  hierna te noemen: “UU”; 

2. Praktijk voor uitoefening van de diergeneeskunde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
ondertekenaar, hierna te noemen “Dierenartsenpraktijk” 

gezamenlijk aangeduid als “partijen”; 
  

A. Overwegende dat 
1. UU en Dierenartsenpraktijk een langdurige samenwerking nastreven, teneinde te komen tot een 

gestandaardiseerde diergeneeskundige ziekteregistratie voor gezelschapsdieren; 
2. Partijen hiermee een landelijke registratie van ziekten bij gezelschapsdieren nastreven, waardoor 

incidenties van ziekten in Nederlandse (ras)populaties kunnen worden gemeten; 
3. UU resultaten van landelijke metingen aan zal gebruiken voor terugdringen van erfelijke ziekten en 

schadelijke raskenmerken bij de fokkerij van rasdieren; 
4. UU het PETscan systeem heeft ontwikkeld en aan Nederlandse praktijkmanagement software 

leveranciers beschikbaar gesteld; 
5. De leverancier van de Praktijk Management Software waarbij  Dierenartsenpraktijk is aangesloten, 

hierna te noemen “PMS leverancier”, het PETscan systeem in haar praktijksoftware heeft 
geïmplementeerd; 
 

B. Begrippen 
1. PMS: de software ontwikkeld en/of beschikbaar gesteld door de PMS leverancier aan 

diergeneeskundige praktijken in Nederland, ten behoeve van het management en patiëntenregistratie 
van die praktijken; 

2. PETscan: het systeem dat UU heeft ontwikkeld om in de diergeneeskundige praktijk op 
gestandaardiseerde wijze de diagnose stapsgewijze vast te leggen, waarbij 

o direct de van toepassing zijnde differentiële diagnose voor de betreffende patiënt zichtbaar 
wordt; 

o de diagnostische criteria per diagnose worden aangegeven; 
o de gestandaardiseerde naam is opgenomen van alle in Nederland voorkomende 

hondenrassen, door UU in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch gebied, het 
Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds, en Hulphond Nederland vastgesteld; 

o de vastgelegde diagnose aan de PETscan centrale database wordt doorgegeven; per patiënt 
worden daarbij tevens diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, een geanonimiseerd 
identificatienummer doorgegeven; 

o van de diergeneeskundige praktijk worden postcode en huisnummer doorgegeven; 
o van de diereigenaar worden naam of adresgegevens door PETscan niet vastgelegd; 
o door UU in de PETscan database ziekteregistratie van gezelschapsdieren uit alle aangesloten 

Nederlandse dierenartsenpraktijken plaatsvindt; 
3. Privacy verklaring: voor meer informatie aangaande de omgang met persoonsgegevens, zie de 

verklaring op onze website. 

 
 
 

 



 

 

C. Zijn het volgende overeengekomen: 

UU: 
1. Is eigenaar van de centraal opgeslagen data, voor het gebruik daarvan wordt verantwoording afgelegd aan 

een orgaan waarin de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde/ Groep Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren deelneemt om het belang van de deelnemende dierenartsen te bewaken; 

2. Zal binnen drie weken na ondertekening van de overeenkomst door partijen de PMS versie, waarin alle 
PETscan modules zijn geïmplementeerd, door PMS leverancier beschikbaar laten stellen aan 
Dierenartsenpraktijk;  

3. Zal tenminste éénmaal per jaar een update van de PETscan ziekteregistratie, de differentiële diagnoses en 
diagnostische criteria aan PMS leverancier beschikbaar stellen om het systeem actueel te houden; 

4. Zal op grond van analyses van data opgeslagen in de PETscan centrale database informatie verstrekken aan 
dierenartsen, de fokkers en het publiek over de frequentie en ernst van rasgebonden ziekteproblemen; 

5. Zal aan dierenartsenpraktijk informatiemateriaal voor eigenaren van patiënten, zoals een poster, 
brochures en informatie voor de wachtkamer-TV over PETscan beschikbaar stellen;  

6. Zal voor de onder C2-C6 genoemde punten aan Dierenartsenpraktijk geen kosten in rekening brengen; 
7. Is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de PETscan modules 

Dierenartsenpraktijk zal: 
8. Voor al haar patiënten het aanklikmenu gebruiken voor vastleggen van diagnostische gegevens en het ras 

via PETscan zoals door PMS leverancier in het PMS is geïmplementeerd; 
9. Voor consulten waarbij geen ziekteregistratie zal plaatsvinden, zoals voor vaccinatie, het bezoek 

registreren via “geen bijzonderheden” in PETscan zodat op basis hiervan ziektefrequenties kunnen worden 
berekend; 

10. Alleen indien een patiënt-eigenaar bezwaar maakt tegen het doorgeven van diagnostische gegevens, de 
patiënt van registratie uitsluiten; 

11. Voor onder C9-C11 genoemde punten aan UU geen kosten in rekening brengen; 

De werkingsduur van deze overeenkomst tussen partijen is tot 1 januari 2020; de overeenkomst wordt 
daarna automatisch jaarlijks met een jaar verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst vóór 1 
december voorafgaand beëindigt. 

 
Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen op [DATUM], te [PLAATS] 
Ondertekend: 
Voor de Dierenartsenpraktijk,    Voor de UU, 
 
Naam praktijk: _________________________ 
 
Plaats: ________________________________   Utrecht 
 
Datum: _______________________________  Datum:  _________________________ 
 
Naam:  _______________________________  C.Q. Halberstadt, Manager Bedrijfsvoering 
 
 
 
 
 
Handtekening:__________________________    
Gevolmachtigd dierenarts namens Dierenartsenpraktijk  H. Fieten, Coördinator Expertisecentrum  

Genetica Gezelschapsdieren 


