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PRIVACYVERKLARING Groningen Initiative to Analyse Type 2 diabetes Treatment (GIANTT)
Inleiding
Het GIANTT project is een regionaal samenwerkingsverband tussen zorgverleners en
wetenschappers gericht op de kwaliteit van zorg voor mensen met type 2 diabetes. In dit
project worden gegevens verzameld uit huisartspraktijken in de provincie Groningen. Deze
gegevens worden opgeslagen in de GIANTT databank. In deze privacyverklaring kunt u lezen
waarom en hoe dit gebeurt.
Doel
De gegevens uit de GIANTT databank worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Met de gegevens wordt inzicht verkregen in de geleverde zorg aan mensen met type 2
diabetes, waarbij de nadruk ligt op adequate controle en behandeling. Ook wordt onderzoek
gedaan naar de behaalde resultaten op korte en langere termijn met verschillende
behandelingen. Dergelijk onderzoek met gegevens uit de huisartspraktijken is nodig om tot
nieuwe inzichten te komen, waarmee de zorg aan mensen met type 2 diabetes verbeterd
kan worden. Het onderzoek dient dus een algemeen belang. De gegevens worden niet
gebruikt voor besluitvorming over individuele personen.
Betrokkenen
Bij het GIANTT project zijn een groot aantal huisartspraktijken uit de provincie Groningen
betrokken. Het GIANTT-project wordt geleid door prof. dr. Petra Denig, werkzaam bij de
afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG). Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van een stuurgroep. Op de website van GIANTT (www.giantt.nl) kunt u
lezen wie in deze stuurgroep deelnemen en staan ook verdere contactgegevens van GIANTT.
Welke gegevens worden verzameld
In de GIANTT databank worden zorggegevens verzameld, die routinematig in de
huisartspraktijk zijn opgeslagen. Het gaat dan om gegevens over ziekten, voorgeschreven
medicijnen, controles en uitkomsten. Daarnaast worden gegevens over geboortejaar,
geboortemaand en geslacht verzameld. De gegevens zijn voorzien van een nummer en
anoniem gemaakt. Dat betekent dat naam en adresgegevens niet worden verzameld.
Werkwijze en gegevensbescherming
De zorggegevens worden geautomatiseerd verzameld uit het informatiesysteem van de
deelnemende huisartspraktijken. De anoniem gecodeerde gegevens worden vervolgens
opgeslagen in de GIANTT-databank binnen het UMCG. De gegevens worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid beveiligd en behandeld. GIANTT hanteert een
gegevensbeschermingsbeleid, zoals bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid kunt u op de
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GIANTT website inzien (https://www.giantt.nl/nl/what-is-giantt/privacy/). Het UMCG heeft
een Functionaris Gegevensbescherming, die toezicht houdt op de toepassing en naleving van
de AVG.
Door wie worden de gegevens gebruikt
Onderzoekers die gebruik willen maken van de gegevens, moeten een onderbouwde
aanvraag indienen bij de GIANTT stuurgroep. Deze beoordeelt of de aanvraag in
overeenstemming is met het doel van de GIANTT dataverzameling en of er niet meer
gegevens worden gevraagd dan noodzakelijk zijn voor het onderzoek. De gevraagde
gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan onderzoekers als deze instemming is
verkregen. Daarnaast krijgen daartoe bevoegde leden van het GIANTT projectteam toegang
tot de gegevens in de GIANTT database, wanneer dit vanwege hun functie noodzakelijk is.
Hoe lang worden de gegevens bewaard
Gegevens in de GIANTT databank worden voor onbepaalde tijd bewaard. Gegevens die
gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek moeten minimaal 15 jaar bewaard
worden na afronding van dat onderzoek.
Bezwaar maken
Voor de GIANTT databank is de “geen bezwaar regeling” voor wetenschappelijk onderzoek
van toepassing, zoals voorzien in de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst
(WGBO). Dit betekent dat zorggegevens anoniem gecodeerd worden verzameld van alle
mensen aan wie de deelnemende huisarts de standaard zorg voor type 2 diabetes levert,
met uitzondering van de mensen die bezwaar maken tegen dit gebruik van hun gegevens. U
wordt hierover geïnformeerd in uw huisartspraktijk. Mocht u bezwaar hebben tegen het
gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk
moment aan uw huisarts of huisartspraktijkmedewerker laten weten. Deze noteert uw
bezwaar in het informatiesysteem. Uw gegevens worden dan niet in de GIANTT-databank
opgenomen. Het al dan niet bezwaar maken is niet van invloed op uw behandeling en heeft
ook geen gevolgen voor eventueel ander (wetenschappelijk) onderzoek waar u aan
meewerkt.
Rechten
Wanneer u geen bezwaar heeft gemaakt, worden de genoemde gegevens opgeslagen in de
GIANTT databank. Omdat de gegevens in deze databank niet tot uw persoon herleidbaar
zijn, is er geen recht op inzage, rectificatie of verwijdering mogelijk. Zodra u bezwaar maakt
zullen er geen gegevens van u meer worden opgenomen in de GIANTT databank. Meer
informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/controle-over-je-data.
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Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop met uw data is omgegaan, kunt u deze
indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van het UMCG. Deze kunt u bereiken via
privacy@umcg.nl
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