Kunstmatige intelligentie en COVID-19

Over het onderzoek
Er is nog veel onduidelijk over het severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
Kunstmatige intelligentie biedt de mogelijkheid om het beloop van coronavirus disease 2019 (COVID19) beter te kunnen voorspellen en de behandeling te optimaliseren. Hiervoor is data nodig van
COVID-19 patiënten die opgenomen liggen in Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek is zo opgezet
dat de tijdsinvestering van zorgverleners tot een absoluut minimum beperkt wordt.
Er lopen twee sub projecten:
- een project waarbij gepseudonimiseerde data van COVID-19 patiënten op de IC middels een
contactpersoon van de ICT uit het elektronisch patiëntdossier verzameld zullen worden én
- een project waarbij case report forms ingevuld zullen worden over COVID-19 patiënten in het
ziekenhuis door specialismen die gereduceerd zijn in patiëntzorg.
Doel
Het doel van dit onderzoek is de behandeling van COVID-19 patiënten optimaliseren. We zullen
kunstmatige intelligentie inzetten om de combinatie van behandelstrategieën te identificeren welke
bij individuele COVID-19 patiënten geassocieerd is met de beste uitkomsten. Daarnaast is het doel om
het beloop van COVID-19 op patiënt-specifiek niveau zo goed mogelijk te voorspellen.
Documentatie
De documentatie voor beide projecten is samengevoegd om de tijdsinvestering te minimaliseren:
- Het METc besluit en de toelichting op het wettelijk kader waarbinnen dit onderzoek mogelijk is
(bijlage 1).
- Een data sharing agreement met de onderzoeksprotocollen welke opgesteld is volgens het
standaard template van de NFU. Er zijn twee versies toegevoegd: één met track-changes zodat
duidelijk is welke aanpassingen gemaakt zijn ten opzichte van het template (bijlage 2), en één
welke reeds ondertekend is door de raad van bestuur in het Amsterdam UMC (bijlage 3).
Werkwijze
Het uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de tijdsinvestering van zorgverleners tot een absoluut
minimum beperkt wordt. Voor het sub project met data van intensive care patiënten vragen we om
een intensive care contactpersoon en een ICT contactpersoon. De intensive care contactpersoon
vragen we om de lokale toestemming voor het project in gang te zetten. Aan de ICT contactpersoon
vragen de data extractie uit het elektronisch patiëntdossier te verzorgen. Hiervoor zijn reeds query’s
geschreven en is continue ICT support beschikbaar. Voor het sub project waarbij case report forms
ingevuld worden door specialismen die gereduceerd zijn in patiëntzorg worden deze lokale
specialismen direct benaderd. Dit project wordt gecoördineerd door neuroloog Martijn Beugel, hier
hoeft u verder niets voor te regelen.
Beide projecten worden geregeld in één data sharing agreement, zodat vastgelegd wordt dat er
zorgvuldig met de data omgegaan zal worden. In deze uitzonderlijke crisissituatie geeft
bovengenoemd privacy team aan dat een initieel akkoord met dit data sharing agreement volstaat
voor de start van het onderzoek en het uitwisselen van de gegevens. De data sharing agreement kan
na uw controle ondertekend en nagestuurd worden.

Meedoen
Voor deelname aan dit onderzoek is geen financiële beloning; deelname is vrijwillig. Met meerdere
deelnemende afdelingen is dit onderzoek binnen afzienbare tijd af te ronden en kunnen deelnemende
onderzoekers coauteur worden. Alle instituten die patiënten aanleveren zullen in de publicatie
vermeld worden als “contributing centre”. Voor alle centra die data aanleveren is er de mogelijkheid
om toegang te krijgen tot de gehele gepseudonimiseerde dataset voor eigen onderzoek en kwaliteit
van zorg. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met Lucas Fleuren (l.fleuren@amsterdamumc.nl).
Medisch-ethische toetsing
De METC van het Amsterdam UMC heeft dit onderzoek beoordeeld als niet-WMO-plichtig. Het team
van functionarissen gegevensbescherming en privacy juristen heeft juridisch onderbouwd dat in deze
uitzonderlijke crisissituatie geen toestemming vereist is van patiënt of naasten voor het gebruik van
de gegevens. Patiënten moeten wel redelijkerwijs de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te
tekenen tegen het gebruik van hun data. Dit wordt ondervangen middels een persbericht (bijlage 4)
en daaruit voortvloeiende media aandacht. Het persbericht zal opgehangen worden in uw ziekenhuis
door specialismen die gereduceerd zijn in patiëntzorg.
Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met Lucas Fleuren (l.fleuren@amsterdamumc.nl).
Geïnteresseerd?
Als u wilt deelnemen, mail uw naam en instituut o.v.v. COVID-19 project naar Lucas Fleuren
(l.fleuren@amsterdamumc.nl). We zullen u de documentatie opsturen en vragen om een ICT
contactpersoon.
Indien u meer informatie wilt over dit onderzoek, neemt u dan contact op met een van de volgende
hoofdonderzoekers:
Lucas Fleuren
l.fleuren@amsterdamumc.nl
06-49698206
Paul Elbers
p.elbers@amsterdamumc.nl
06-29597280
Ondersteuning
Dit onderzoek wordt gefaciliteerd door Research Collaboration Critical care in the Netherlands
(RCCNet) en gesteund door de NVIC en stichting NICE.

Bijlage 1. Beoordeling METC
Bijlage 2. Data sharing agreement inclusief protocollen (track-changes)
Bijlage 3. Data sharing agreement inclusief protocollen
Bijlage 4. Persbericht

dr. P.W.G. Elbers
VUmc, Afdeling Intensive Care Volwassenen
ZH 7D 167

Datum:
Ons kenmerk:
Betreft:

Medisch Ethische Toetsingscommissie VUmc
Van der Boechorststraat 7, kamer H-443
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
020 444 5585
www.vumc.nl/METc

20 maart 2020
2020.156
Niet-WMO verklaring

Geachte heer Elbers,

Het Dagelijks Bestuur van de Medisch Ethische Toetsingscommissie VU medisch centrum heeft uw
onderzoek Machine learning voor de behandeling van COVID-19 patiënten op de intensive care
besproken in de vergadering van 20/03/2020.
Het onderzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen
(WMO). De reden hiertoe is dat de proefpersonen niet aan een handeling worden onderworpen en hen
geen gedragswijze wordt opgelegd, zoals bepaald in de WMO.

De verklaring is gebaseerd op de volgende documenten:
Sectie
A1
B26
C1
C1
K6
K6
K6

Onderwerp
aanbiedingsbrief
vragenlijst niet-WMO
onderzoeksprotocol
onderzoeksprotocol
overig sectie K
overig sectie K
overig sectie K

Versie
d.d. 19-3-2020
versie 1 d.d. 18-3-2020
AMC versie 1 d.d. 19-3-2020
versie 1 d.d. 18-3-2020
BIV classificatie ontvangen d.d. 19-3-2020
PIA d.d. 18-3-2020
toelichting wettelijk kader onderzoek versie 1 d.d. 19-3-2020

Het Dagelijks Bestuur van de Medisch Ethische Toetsingscommissie VU medisch centrum verbindt de
volgende voorwaarden aan de niet-WMO verklaring:
- Het CMG nummer voor dit dit onderzoek dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend.
Het Dagelijks Bestuur van de Medisch Ethische Toetsingscommissie VU medisch centrum vertrouwt er op
dat aan de voorwaarden wordt voldaan alvorens het onderzoek start.
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Het Dagelijks Bestuur van de Medisch Ethische Toetsingscommissie VU medisch centrum wijst u erop dat
hoewel het ingediende onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO valt, andere wet- en regelgeving
(mogelijk) wel van toepassing is, waaronder:
- WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst);
- AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zie
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving;
- Code Goed Gedrag (Gedragscode gezondheidsonderzoek: gebruik medische gegevens in
wetenschappelijk onderzoek), zie www.federa.org;
- Code Goed Gebruik (Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek, 2011), zie www.federa.org;
- Biobanken: Reglement toetsing biobank VUmc, zie
https://www.vumc.nl/afdelingen/METc/biobank/;
- WBO (Wet Bevolkings Onderzoek), zie
http://www.vumc.nl/afdelingen/METc/wetgeving/wetbevolkingsonderzoek/.
NB Zolang de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus gelden zullen de besluiten van de
METc VUmc niet worden voorzien van een natte handtekening. De besluiten worden digitaal verstuurd.
Indien u na het intrekken van de maatregelen alsnog een ondertekend besluit nodig heeft, verneemt de
METc VUmc dit graag.

To whom it may concern
We are pleased to confirm that the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) does not apply
to the above mentioned study and that an official approval of this study by our committee is not required.
The Medical Ethics Review Committee of VU University Medical Center is registered with the US Office for
Human Research Protections (OHRP) as IRB00002991. The FWA number assigned to VU University Medical
Center is FWA00017598.

Met vriendelijke groet,
namens de Medisch Ethische Toetsingscommissie VU medisch centrum,
prof. dr. J.A.M. van der Post, voorzitter

c.c.: afdelingshoofd Intensive Care volwasesenen (prof.dr. A.R.J. Girbes)
c.c.: L. Fleuren / l.fleuren@amsterdamumc.nl
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Datum: 19-03-2020
Versie: 1

Toepassing Machine Learning en andere onderzoeksmethoden op gecodeerde ziekenhuisdata van
COVID-19 patiënten door Amsterdam UMC
Mr. A.M. Loozeman, L.M. Fleuren, MD, P.W.G. Elbers, MD, PhD, EDIC
Er heerst veel onduidelijkheid over het severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV2). Het is niet duidelijk welke behandeling de beste uitkomst geeft voor de patiënt. Om in deze acute
situatie patiënten zo goed mogelijk te behandelen en de behandeling zo snel mogelijk te verbeteren,
is wetenschappelijk onderzoek nodig met gegevens van alle opgenomen Coronavirus disease 2019
(COVID-19) patiënten in Nederland. Amsterdam UMC wil hiervoor data van COVID-19 patiënten uit
Nederlandse ziekenhuizen verzamelen om hier Machine Learning en andere onderzoeksmethoden
op toe te passen.
Het doel van het verwerken van COVID-19 patiëntdata is om de behandeling van COVID-19 patiënten
te optimaliseren. Er zal gestart worden met machine learning om de combinatie van
behandelstrategieën te identificeren welke bij individuele COVID-19 patiënten geassocieerd is met de
beste uitkomsten. Daarnaast zal worden gestart met het voorspellen van het beloop van COVID-19
op patiënt-specifiek niveau.
Wettelijk kader
De volgende wettelijke kaders worden in acht genomen bij verwerkingen van data van COVID-19
patiënten:
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO is zowel van toepassing op het behandelen van patiënten, als op het verrichten van
medisch wetenschappelijk onderzoek. De voorwaarden voor het verrichten van medisch
wetenschappelijk onderzoek met patiëntgegevens is gereguleerd in artikel 7:458 BW, waarbij
toestemming voorleggen aan de patiënt als uitgangspunt geldt. Echter biedt de WGBO
uitzonderingsgronden waarbij wetenschappelijk onderzoek kan worden verricht op basis van de
‘geen bezwaar-regeling’.
Amsterdam UMC beroept zich in deze situatie op het uitgangspunt dat het voor de zorgverleners
onder geen beding redelijk is om toestemming voor te leggen aan patiënten voor het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek met data die betrekking heeft op het SARS-CoV-2.1 Het verwachte grote
aanbod van COVID-19 patiënten en bijbehorende hoge werkdruk laten niet toe dat betrokken
hulpwerkers naast hun zorgtaak onderzoeksgebonden handelingen uitvoeren. In veel ziekenhuizen
zijn om deze reden patiëntgebonden onderzoeken gestaakt en worden onderzoekers van de
afdelingen geweerd. Daarnaast kunnen extra handelingen aan het bed leiden tot overdracht van het
virus aan hulpwerkers, en zijn COVID-19 patiënten opgenomen op de intensive care afdeling veelal
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Artikel 7:458 lid 2 sub b BW

niet aanspreekbaar vanwege invasieve beademing. Evenmin kan van betrokken behandelaars
redelijkerwijs verwacht worden dat familieleden, welke vanwege mogelijk besmettingsgevaar op
locatie geweerd worden, gebeld worden om toestemming in plaats van de patiënt te verlenen voor
deze toepassing.
Daarnaast acht Amsterdam UMC het risico op een selectiebias van groot belang om af te zien van het
uitvragen van toestemming aan patiënten, dan wel aan familieleden. 2 Het stellen van de
toestemmingsvraag zal in deze situatie leiden dat maar bij een beperkt deel van de COVID-19
patiënten toestemming verkregen kan worden. Dit leidt tot een dusdanig grote selectiebias dat dit
onderzoek geen valide en bruikbare resultaten kan geven, waardoor de behandeling mogelijk zelfs
kan verslechteren indien de uitkomsten gebaseerd zijn op een niet representatief deel van de
populatie
Alternatieven om meer te weten te komen over de beste behandeling van het SARS-CoV-2zijn tot op
heden niet beschikbaar en door het delen van data van andere ziekenhuizen door het land, dient dit
onderzoek het algemeen belang van de volksgezondheid in Nederland.
AVG en UAVG
In het verlengde van de uitzonderingsgrond in de WGBO, conformeert Amsterdam UMC zich bij het
gebruik van COVID-19 patiëntdata eveneens aan de (Europese) wet- en regelgeving in het kader van
privacy van de patiënt. Hoewel er vanuit de AVG een algemeen verbod geldt voor het verwerken van
gegevens inzake de gezondheid3, gelden voor zorginstellingen en hulpverleners
uitzonderingsmogelijkheden.
Amsterdam UMC acht zich in dit geval genoodzaakt om patiëntgegevens van (mogelijk) getroffen
COVID-19 patiënten te verwerken met het oog op het algemeen belang en het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek, waarbij specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van
de rechten en belangen van patiënten en betrokkenen.4
Waarborgen gegevensbescherming
•
•
•
•

•
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Om gebruik te mogen maken van de uitzonderingsgrond in de WGBO, werkt Amsterdam
UMC uitsluitend met gecodeerde data van deze patiënten;5
Het onderzoeksvoorstel wordt getoetst door de medisch ethische toetsingscommissie;
De functionarissen gegevensbescherming hebben geadviseerd bij het opstellen van dit
document;
Patiënten en naasten worden via diverse mediakanalen geïnformeerd over het gebruik van
hun gegevens, waarbij eveneens de mogelijkheid wordt verschaft om bezwaar aan te
tekenen tegen de verwerking;
Contractuele waarborgen met de deelnemende onderzoekscentra en ingeschakelde
verwerker(s) t.b.v. geheimhouding ten aanzien van de gecodeerde patiëntdata.

Het is zeer aannemelijk dat het uitvragen van toestemming zal leiden tot een selectieve respons en een vertekend beeld van het
onderzoeksresultaat als reëel gevolg wordt gevreesd, met alle gevolgen van dien.
3 Artikel 9 lid 1 AVG.
4 Artikel 9 lid 2 sub j AVG in samenhang met artikel 30 lid 3 sub a UAVG en artikel 6 sub c AVG.
5 Betrokken partijen zorgen dat de gegevens in zodanig vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt
geminimaliseerd.

Conclusie
In tijden waarbij er noodverordeningen worden afgekondigd, er een wettelijke meldplicht voor
zorgverleners is opgelegd om de doorbreking van het medisch beroepsgeheim te rechtvaardigen en
er sprake is van een mondiaal virus waarbij een ieder gericht is op bestrijding en vertraging van het
virus en er grote nadruk wordt gevestigd op de inzet ziekenhuizen en zorgspecialisten, acht
Amsterdam UMC het verwerken van gegevens inzake de gezondheid van patiënten die zijn getroffen
door het SARS-CoV-2 onontkoombaar. Met het oog op het algemeen belang en de nationale
volksgezondheid waarin deze toepassing voorziet, wordt een mogelijke minimale inbreuk op de
privacy van patiënten gerechtvaardigd. Tevens worden mogelijke inbreuken op rechten en vrijheden
van patiënten gemitigeerd door de reeds getroffen beheersmaatregelen.
NB: De verwerking van gecodeerde data van COVID-19 patiënten opgenomen in ziekenhuizen is exclusief toegespitst op
verwerking van medische gegevens voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de
behandeling van patiënten met COVID-19. Verdere verwerking met deze specifieke gegevens is buiten beschouwing gelaten
en is niet van toepassing.

AGREEMENT ON THE SHARING OF
PSEUDONYMIZED PERSONAL DATA
(for research)
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This agreement (hereinafter referred to as “Agreement”) is made and entered by and between:
Commented [A1]: Naam organisatie

_____________________________________
the Netherlands, legally represented by the undersigned, hereinafter referred to as “PROVIDER”
and
VU University Medical Center, part of Foundation VUmc, the Netherlands located at De Boelelaan
1117 in Amsterdam, Company Reg. No. 64156338 , legally represented by the undersigned
hereinafter referred to as “RECIPIENT”.
PROVIDER and RECIPIENT hereinafter jointly referred to as “Parties” and individually as “Party”;
WHEREAS
a) PROVIDER has obtained and / or generated DATA as further defined below;
b) RECIPIENT, through Paul Elbers, MD, PhD, EDIC, hereinafter referred to as “RECIPIENT
SCIENTIST”, has requested PROVIDER, through
, hereinafter
referred to as “PROVIDER'S SCIENTIST”, to provide RECIPIENT with the DATA for use by
RECIPIENT’S SCIENTIST for the purpose of its RECIPIENT’S RESEARCH PLAN;
c) The purpose and means of RECIPIENT’S RESEARCH PLAN have been determined by RECIPIENT;
d) PROVIDER is willing, subject to the terms and conditions of this Agreement, to provide the DATA
to RECIPIENT.
I Definitions
1.
2.
3.
4.

5.

6.

DATA: the data being transferred under this Agreement is the data that is further specified in
Annex I to this Agreement, provided without directly identifying personal information. The
DATA constitutes pseudonymized personal health data under the GDPR.
RECIPIENT’S RESEARCH PLAN: The research plan specified in Annex II to this Agreement
for which the DATA may be used.
EFFECTIVE DATE: The date of last signing of this Agreement.
INVENTION: any invention, discovery , improvement, material, signal, process, formula,
know-how or other innovation related to or arising from the use of the DATA and/or
CONFIDENTIAL INFORMATION , whether patentable or not and obtained as a result of the
performance of RECIPIENT’S RESEARCH PLAN.
CONFIDENTIAL INFORMATION: All information, know-how, grant applications, method of
work, techniques, expertise of PROVIDER regarding the DATA, its characteristics and
PROVIDER’s research concerning the DATA, whether of a scientific, technical, engineering,
operational, or economic nature, supplied to or obtained by RECIPIENT in written form, in the
form of drawings or in the recording of oral conversation, or samples.
GDPR: the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
1
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7.
8.

APPLICABLE DATA PROTECTION LAW: the GDPR and any additional locally applicable data
protection legislation.
SUBJECT(S): shall mean the patient or other person from whom the DATA was obtained.

II. Terms and Conditions of this Agreement:
1.

The DATA and any other information provided is made available as a service to the research
community and no ownership rights in the DATA and any other information shall be obtained
by RECIPIENT under this Agreement.

2.

a) DATA shall be provided by PROVIDER in a sufficiently secure manner and Parties shall
handle all DATA in accordance with the APPLICABLE DATA PROTECTION LAW and shall keep
such DATA confidential without any of the exclusions contained in Article 11 below.
b) With respect to the DATA, RECIPIENT shall be considered to be a separate data controller
under the APPLICABLE DATA PROTECTION LAW for the processing of the DATA for
RECIPIENT’S RESEARCH PLAN.
c) RECIPIENT shall implement appropriate technical and organizational measures to meet the
requirements for data controllers of the APPLICABLE DATA PROTECTION LAW.
d) If RECIPIENT becomes aware of a personal data breach, RECIPIENT shall promptly notify
PROVIDER. In such a case Parties will fully cooperate with each other to remedy the personal
data breach, fulfill the statutory notification obligations timely and cure any damages. The
term ‘personal data breach’ refers to articles 33 and 34 of GDPR.
e) In the event that SUBJECT withdraws his/her permission for the use thereof, PROVIDER
shall supply RECIPIENT with sufficient information and RECIPIENT shall immediately cease all
use of the relevant DATA and shall delete all copies of the relevant DATA. Upon request from
PROVIDER, RECIPIENT shall confirm in writing the complete deletion of such DATA.
f) PROVIDER shall be data controller of the DATA under the GDPR up until the moment the
DATA is provided to RECIPIENT.
The Parties’ contact details for inquiries regarding handling and protection of DATA are as
follows:
For RECIPIENT, to:
Name: Paul Elbers, MD, PhD, EDIC
Tel: +31 20 4443697
E-mail: p.elbers@amsterdamumc.nl
For PROVIDER, to:
Name:
Address:
e-mail:

3.
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RECIPIENT shall not attempt in any way to obtain the identity of the SUBJECTS. The
RECIPIENT and the RECIPIENT SCIENTIST agree that the DATA: (a) is to be used only for the
academic purposes as described in RECIPIENT’S RESEARCH PLAN; (b) will not be used for
other, including commercial purposes. Furthermore, in carrying out the RECIPIENT’S
RESEARCH PLAN, RECIPIENT shall not allow third parties that are not expressly mentioned in
the Annexes to access or otherwise process the DATA without prior written approval of
PROVIDER. However, as an exception to the foregoing, such prior approval shall not be
2
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required for service providers in the context of the standard business operations of
PROVIDER, such as parties who supply ICT infrastructure maintenance. RECIPIENT will
safeguard that any data processors who have access to the DATA are instructed by a binding
agreement to process the personal data in accordance with the requirements stated in the
GDPR.
Notwithstanding the restrictions on transfer given directly above, RECIPIENT may transfer the
DATA to E.E.R. based third parties solely for the purpose of the RECIPIENT’S RESEARCH
PROJECT. Such transfers shall only be made by RECIPIENT after the conclusion of a written
agreement with terms at least as strict as the terms of this Agreement and without any
further right of transfer.
4.

Upon request, RECIPIENT’S SCIENTIST shall keep PROVIDER’S SCIENTIST informed of the
results arising from RECIPIENT’S RESEARCH PLAN.

5.

RECIPIENT will report any INVENTIONS to PROVIDER and PROVIDER’S SCIENTIST. RECIPIENT
shall promptly provide PROVIDER with a detailed written description of the INVENTION and
indicate the role, if any, of any of RECIPIENT’s employees in creating the INVENTION.
Ownership of INVENTIONS will be joint ownership. Both Parties shall make appropriate
mutual arrangements concerning the protection and exploitation of such joint INVENTION.
Until such agreement is effective, each Party shall be entitled to use the joint INVENTION for
research purposes, but neither Party shall be entitled to exploit, disclose, license or transfer
its rights in connection with the joint INVENTION.

6.

Except as provided in this agreement, no express or implied licenses or other rights are
provided to the RECIPIENT under any Intellectual Property (IP) rights of PROVIDER.

7.

The DATA will be provided at no cost or with an optional transmittal fee solely to reimburse
PROVIDER for the collection and/or preparation of the DATA. No fee is requested.

8.

9.

DATA will be provided to the RECIPIENT by PROVIDER’s SCIENTIST in a sufficiently secure
manner and in a format to be agreed upon by the RECIPIENT SCIENTIST and the PROVIDER’s
SCIENTIST.
PROVIDER warrants a) that it has verified that there is an appropriate legal ground for the
provision of the DATA to RECIPIENT in accordance with the GDPR (such as Article 6 and/or 5.1
sub b GDPR) b) that there is a valid exception to the prohibition for processing personal
health data (Article 9 GDPR) and c) that it shall be provided under approval from the relevant
ethics committee to the extent required. Apart from this, it is expressly understood that
PROVIDER does not make any warranties regarding the DATA and specifically does not
warrant or guarantee that the DATA will be accurate, be merchantable or useful for any
particular purpose. PROVIDER cannot and shall not be held liable for any claims or damages
by RECIPIENT or any third party, in connection with or as a result of the use of DATA by
RECIPIENT. Unless and to the extent caused by PROVIDER’s gross negligence or willful
misconduct, RECIPIENT undertakes to hold harmless PROVIDER at all times against all of such
damages or claims.
In regards to the DATA and personal data breaches, RECIPIENT shall be responsible and liable
for any damages, losses and fines resulting from its own actions or failures to adhere to the
terms of this Agreement and APPLICABLE DATA PROTECTION LAW and RECIPIENT shall
indemnify and hold harmless PROVIDER for any of such damages. For the purposes of this
3
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sub clause, actions or omissions of data processors contracted by RECIPIENT, shall be
attributed to RECIPIENT.
10.

RECIPIENT agrees in its use of the DATA to comply with all applicable international and
national laws, statutes, regulations and guidelines.

11.

RECIPIENT shall treat all CONFIDENTIAL INFORMATION as confidential for the duration of this
Agreement including any extension thereof and thereafter for a period of five (5) years
following termination or expiry of this Agreement. Excluded from this obligation of
confidentiality shall be any CONFIDENTIAL INFORMATION of which the RECIPIENT can
reasonably demonstrate that it (a) was previously known to RECIPIENT, or (b) is, and/or
becomes, publicly available during said five (5) year period through no fault of RECIPIENT, or
(c) is independently and lawfully developed by the RECIPIENT, or (d) was published or
otherwise disseminated in accordance with the publication procedure set out below in article
12. However, the foregoing exceptions shall not apply to: (a) CONFIDENTIAL INFORMATION
contained within more general information that may fall within one or more of the
exceptions, or (b) any combination of features or items of CONFIDENTIAL INFORMATION
where one or more of the relevant individual features or items (but not the combination
itself) may fall within one or more of the exceptions. The obligation of confidentiality shall
not apply to any disclosure required by law, provided that RECIPIENT shall notify PROVIDER
of any disclosure required by law in sufficient time so that PROVIDER may contest such
requirement, if PROVIDER so chooses.

12.

Parties acknowledge the importance of disseminating the results of the RECIPIENT’S
RESEARCH PROJECT. Therefore, RECIPIENT shall endeavor to publish or otherwise publicly
disclose information, any data, results or information generated using the DATA
(“Disclosure(s)”), after review by PROVIDER. The following shall apply to Disclosures:
a)
Authorship of any publications shall follow the principles set out in the ICMJE
recommendations ‘Defining the Role of Authors and Contributors’ as can be found on
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-therole-of-authors-and-contributors.html .
b)
At least 30 days before RECIPIENT submits a paper or abstract for Disclosure,
RECIPIENT shall provide such paper or abstract to PROVIDER, who will have 30 days to review
proposed manuscripts and 15 days to review proposed abstracts to assure that its
CONFIDENTIAL INFORMATION is protected. It is agreed that RECIPIENT will fully comply with
any reasonable written request by PROVIDER to omit specified CONFIDENTIAL INFORMATION
of PROVIDER from such paper, abstract, press release or other disclosure prior to Disclosure.
c) During the acute COVID-19 crisis situation speedy publication of relevant findings is
needed. Article 12 c will replace article 12 b until 31 December January 2021 or earlier if the
COVID-19 crisis is ended. At least 3 days before RECIPIENT publish a paper or abstract for
Disclosure, RECIPIENT shall provide such paper or abstract to PROVIDER, who will have 3 days
to review submitted manuscripts to assure that its CONFIDENTIAL INFORMATION is
protected. It is agreed that RECIPIENT will fully comply with any reasonable written request
by PROVIDER to omit specified CONFIDENTIAL INFORMATION of PROVIDER from such paper,
abstract, press release or other disclosure prior to publication

Commented [A7]: Toegevoegd zodat relevante bevindingen snel
publiekelijk beschikbaar kunnen worden

d) In every Disclosure by RECIPIENT based upon results obtained from the research through
the help of the received DATA provided by PROVIDER, RECIPIENT shall appropriately
acknowledge PROVIDER and PROVIDER’S SCIENTIST as contributor of the DATA.
13.

This Agreement will become effective on the Effective Date and will terminate 5 years after
the Effective Date, unless mutually extended in writing by both Parties. Any clauses which
4
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will be expected or intended by its nature to survive the termination or the expiration of this
Agreement, shall survive the termination or the expiration of this Agreement.
Upon expiration or termination of this Agreement, the right to use the DATA and
CONFIDENTIAL INFORMATION will automatically end. After expiration or termination of this
Agreement, RECIPIENT will destroy all DATA received from PROVIDER. Upon request from
PROVIDER, RECIPIENT shall confirm in writing the complete deletion of such DATA and
CONFIDENTIAL INFORMATION. However, RECIPIENT may retain one copy of the DATA solely
to comply with DATA transfer requests that third party academic institutions may make for
replication of the RECIPIENT’S RESEARCH PROJECT, as described in Article 3 above.
14.

This Agreement will be construed, governed, interpreted and enforced according to the laws
of the Netherlands. Parties will first strive to settle any disputes amicably before taking legal
action. All disputes arising out of or in relation to this Agreement that cannot be settled
amicably will be brought before the competent court in the Netherlands, in the district in
which the Provider resides.

15.

This Agreement will be binding upon and inure to the benefit of the respective successors
and assignees of the Parties hereto. However, RECIPIENT may not assign this Agreement in
whole or in part without the prior written consent of the PROVIDER.

16.

This Agreement may only be altered or amended by an instrument in writing signed by all of
the Parties.

17.

If any portion of this Agreement is in violation of any applicable regulation, or is
unenforceable or void for any reason whatsoever, such portion will be inoperative and the
remainder of this Agreement will be binding upon the Parties.

18.

Both Parties acknowledge that the signatories to this Agreement are authorized
representatives of each of the Parties and legally authorized to sign this Agreement.

19.

If the lawful performance of any part of this Agreement by a Party is rendered impossible by
or as a result of any cause beyond such Party's reasonable control, such Party will not be
considered in breach hereof as a result of failing so to perform.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement, in duplicate originals or as a
signed PDF, as of the Effective Date.
For the PROVIDER

For RECIPIENT,

By:______________________________________
Name:
Title
Date:

By:______________________________________
Name:
Title
Date:
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READ AND ACKNOWLEDGED:

READ AND ACKNOWLEDGED:

________________________________________
PROVIDER’S SCIENTIST

Paul Elbers, MD, PhD, EDIC
________________________________________
RECIPIENT’S SCIENTIST
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ANNEX I
Description of the DATA, methods of transfer and storage, allowed processors

Data subjects
The personal data transferred concern the
following categories of data subjects:
Purpose of the transfer(s)
The transfer is made for the following purpose:

Coronavirus disease 19 (COVID-19) patients

Categories of data
The personal data transferred concern the
following categories (types) of data:

Pseudonymized heath data from COVID-19
patients from the electronic health record.
Data will not contain any direct identifiable
data (direct identifiable data includes name,
address, city, or BSN)
Pseudonymized heath data from COVID-19
patients from the electronic health record.
Data will not contain any direct identifiable
data (direct identifiable data includes name,
address, city, or BSN)

See Annex II

Sensitive data (if appropriate)
e.g.:
•racial or ethnic origin,
•political opinions,
•religious or philosophical beliefs,
•trade union membership,
•genetic data, biometric data,
•health data,
•sex life and sexual orientation
Method of transfer
e.g.: Soft- or hardware encrypted USB drive,
database entry such as in Castor, etc.

Encrypted and protected transfer methods
like: secure file transfer protocol, SURF file
sender, and Castor

Method of data storage and security measures
(e.g. method of encoding)

Data will be pseudonomized within the
sending hospital. Data storage in Amsterdam
UMC is in accordance with the information
protection policy of Amsterdam UMC, privacy
policy of Amsterdam UMC and identity and
access management. Amsterdam UMC is
NEN7510 certified.
Pacmed BV, CEwitt BV (Castor EDC) as
standard authorized processors of VUmc

Authorized processors, if applicable, as
indicated in clause 3 of the Agreement
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ANNEX II
RECIPIENT’S RESEARCH PLAN
Het doel in het algemeen: Het doel van het verwerken van COVID-19 patiëntdata is om de
behandeling van COVID-19 patiënten te optimaliseren.
Hieronder de twee uitwerkingen zoals bij de METc van VUmc ingediend:

Onderzoeksprotocol
(voor aanvraag niet-WMO verklaring)

Algemene gegevens
Titel

Machine learning voor de behandeling van COVID-19 patiënten op de
intensive care

Datum

18-03-2020

Versienummer

1

Indiener

Dhr. L.M. Fleuren

Coördinerende

Dhr. L.M. Fleuren

onderzoeker

E-mailadres: l.fleuren@amsterdamumc.nl
Postadres (inclusief kamernummer): Amsterdam UMC locatie VUmc,
ZH-7D.172, De Boelelaan 117, 1081 HV Amsterdam

Hoofdonderzoeker(s)

Dhr. Dr. P.W.G. Elbers
E-mailadres: p.elbers@amsterdamumc.nl
Postadres (inclusief kamernummer): Amsterdam UMC locatie VUmc,
ZH-7D.167, De Boelelaan 117, 1081 HV Amsterdam

Opdrachtgever (verrichter)

Amsterdam UMC locatie VUmc

Onderzoekgegevens
Rationale

Nederland gaat gebukt onder de Corona Crisis. De ziekenhuiszorg is in
opperste staat van paraatheid. Het openbare leven is tot stilstand
gekomen door de drastische maatregelen om de verspreiding van het
8
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severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) te
beteugelen. Het is de verwachting dat meer dan de helft van de
Nederlanders uiteindelijk besmet raakt. En dat betekent ook dat een
groot aantal patiënten met coronavirus disease 2019 (COVID-19) op de
intensive care behandeld zal worden.
Over welke combinatie van behandelstrategieën bij een individuele
intensive care patiënt met COVID-19 leidt tot het optimale resultaat is
weinig tot niets bekend. Waarschijnlijk zal de behandeling daarom per
ziekenhuis en per intensivist verschillen, waarbij er voor verschillende
combinaties van behandelstrategieën gekozen wordt, de zogenaamde
praktijkvariatie.
Tegelijkertijd bestaat op de intensive care de unieke situatie dat van
iedere opgenomen patiënt grote hoeveelheden gegevens
routinematig worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.
Het gaat hierbij om gegevens uit apparatuur voor bewaking en
ondersteuning van vitale functies (bijvoorbeeld bloeddruk, pols, SpO2,
ademfrequentie, beademingsinstellingen), laboratoriumdata
(bijvoorbeeld CRP, leukocyten), ook observationele data (bijvoorbeeld
urineproductie), en data over alle behandelstrategieën.
Met behulp van deze grote hoeveelheden routinematig opgeslagen
gegevens, zou machine learning in staat moeten zijn om te leren welke
combinatie van behandelstrategieën bij een individuele patiënt
geassocieerd is met het beste resultaat.
Doel

Analyseren welke combinatie van behandelstrategieën op de intensive
care bij individuele patiënt met COVID-19 geassocieerd is met de beste
uitkomsten.

Studie design

Gegevensverzameling van COVID-19 patiënten die behandeld zijn of
worden op afdelingen intensive care volwassenen in Nederlandse
ziekenhuizen. Hierbij worden in ieder geval demografische data,
gegevens over vitale parameters, lab data, en observationele data
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verzameld. Met behulp van machine learning technieken wordt deze
data geanalyseerd,
Studie populatie

Patiënten opgenomen op intensive care afdelingen. Volwassenen,
leeftijd >= 18 jaar

Inclusiecriteria

Alle patiënten opgenomen op een intensive care volwassenen die
positief getest zijn voor het severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

Exclusiecriteria

Geen

Aantal proefpersonen/

Dit zal afhankelijk zijn van de grootte van de COVID-19 patiënten die

sample grootte

uiteindelijk op de intensive care terechtkomen.

Werving proefpersonen

Patiënten zullen geselecteerd worden op basis van een positieve
testuitslag voor SARS-CoV-2

Interventie

Niet van toepassing

Standaardzorg /

Standaardzorg zal de zorg omvatten die gegeven wordt op de

Standaardbehandeling

verschillende intensive care units. Op dit moment is er weinig bewijs
voor de behandeling van deze patiëntengroep, waardoor we
verwachten dat er een variatie is aan behandeling.

Studie parameters

Alle verzamelde gegevens zullen worden meegenomen indien deze
relevant blijken voor het model.

Studie eindpunten

Accuraatheid en precisie van het te ontwikkelen model dat gebruikt
kan worden om de behandelkeuzes te identificeren die geassocieerd
zijn met een betere uitkomst van patiënten

Statistische analyses

Modellering op basis van machine learning technieken. De
ontwikkeling van de algoritmen en analyse van de resultaten zal mede
uitgevoerd worden door Pacmed, in Python. De baseline
karakteristieken van patiënten en de uitkomsten van de modellen
worden geanalyseerd middels standaard descriptieve en vergelijkende
statistiek.

Belasting voor de

Er is geen directe belasting voor de proefpersonen

proefpersoon
Risico voor de

Er is geen direct risico voor de proefpersoon omdat er geen

proefpersoon

interventies plaatsvinden.
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Voordelen deelname aan

Niet van toepassing

het onderzoek
Nadelen deelname aan

Niet van toepassing

het onderzoek
Vergoeding voor de

Niet van toepassing

proefpersoon
Administratieve aspecten

De data zal gecodeerd aangeleverd worden aan Amsterdam UMC
locatie VUmc

Publicatiebeleid en

Conform het vigerende publicatiebeleid van Amsterdam UMC locatie

amendementen

VUmc, waarbij zowel positieve als negatieve resultaten ter publicatie
worden aangeboden.

Overige punten van
belang voor de METc

11
NFU Template DSA - September 2019

Last saved project specific version: 24 March 2020

Onderzoeksprotocol
(voor aanvraag niet-WMO verklaring)

Algemene gegevens
Titel

KLINISCH TOEPASBAAR PREDICTIEMODEL
COVID-19 SEH / IC

Datum

19-03-2020

Versienummer

1

Indiener

dr. M. Beudel, neuroloog AUMC, locatie AMC

Coördinerende

Dr. M. Beudel

onderzoeker

E-mailadres: m.beudel@amsterdamumc.nl
Postadres (inclusief kamernummer): Amsterdam UMC locatie AMC,
H.234, Meibergdreef , 1105 AZ, Amsterdam

Hoofdonderzoeker(s)

Dr. M. Beudel
E-mailadres: m.beudel@amsterdamumc.nl
Postadres (inclusief kamernummer): Amsterdam UMC locatie AMC,
H.234, Meibergdreef , 1105 AZ, Amsterdam

Opdrachtgever (verrichter) Amsterdam UMC locatie AMC
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Onderzoekgegevens
Rationale

De COVID-19 crisis heeft een zeer grote impact op ons als samenleving
en gezondheidszorg. Ondanks de maatregelen van het kabinet stijgt het
aantal dagelijks nieuw gediagnosticeerde patiënten (zelfs na het
veranderde test beleid van 12/3) nog dagelijks en groeit het aantal
ziekenhuisopnames gestaag, evenals het aantal overledenen. Op dit
moment kan ons zorgsysteem de patiëntenstroom nog goed aan maar
de vraag is hoe lang nog. De capaciteit in het ziekenhuis en met name
op de intensive care is beperkt. Er wordt momenteel met man en macht
gewerkt om onze capaciteit snel op te schalen en niet-acute zorg wordt
uitgesteld. Hoewel er veel informatie beschikbaar komt over het
klinische beloop uit andere landen kan deze niet altijd 1 op 1 toegepast
worden op de Nederlandse situatie. Belangrijke verschillen zijn
verschillen in bevolkingssamenstelling, lokale prevalentie van comorbiditeit en de kwaliteit en capaciteit van het zorgstelsel. Momenteel
worden er applicaties (SEH triage systeem) getest om te kijken of COVID
bewezen en verdachte patiënten moeten worden opgenomen en met
welke beschermende (isolatie) maatregelen. Een deel van deze
patiënten zal direct of uiteindelijk ook intensive care zorg nodig hebben.
Om deze reden is het van het grootste belang om snel gegevens over de
Nederlandse situatie te verkrijgen om zo een inschatting te maken hoe
groot het aantal patiënten is die met een bewezen COVID 19 infectie
opgenomen zijn in het ziekenhuis op de IC terecht zullen komen (i), hoe
lang de verwachten duur van de IC opname zal zijn (ii) en hoe groot de
kans is dat een kritisch zieke patiënt zal herstellen van de infectie (iii). In
de komende dagen / weken willen wij een model gaan ontwikkelen voor
betrokken zorgverleners waardoor zij op patiënt niveau hierover snel en
accuraat een inschatting kunnen maken.
Er zal voor de analyse van de data in eerste instantie gebruik gemaakt
worden van een reeds bestaand machine learning algoritme (random
forest classifier) van professor van Wingen (afd psychiatrie, locatie
AMC). Het resultaat van het algoritme zal vervolgens ge-upload
worden op de reeds bestaande applicatie (NeuroMind, dr. Kubben, afd
neurochirurgie MUMC) waardoor het snel en gemakkelijk beschikbaar
zal komen.
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Wij willen aan betrokkenen in alle 75 de Nederlandse ziekenhuizen
vragen om de demografische en klinische gegevens van alle opgenomen
COVID-19 patiënten volgens het WHO CRF format in te laten invullen in
een landelijke Castor database. Dit willen we retrospectief en
prospectief invullen.
Het is hierbij expliciet te bedoeling dat dit door zorgpersoneel gedaan
wordt dat ten gevolge van de COVID-19 uitbraak minder / geen klinische
werkzaamheden heeft.

Doel

Het doel is om binnen de huidige corona crisis te kunnen voorspellen
welke patiënten beademingsbehoeftig zullen worden (en dus een IC
bed nodig hebben) om de triage te ondersteunen (i)
Secundair willen we kunnen voorspellen hoe lang deze
beademingsbehoeftige patiënten een IC bed vereisen (ii) en wat de
kans is dat een patiënt goed zal herstellen van de ziekte (iii).

Studie design

Gegevensverzameling van COVID-19 patiënten die opgenomen zijn op
afdelingen of intensive care’s in Nederlandse ziekenhuizen. Hierbij
worden prospectief en retrospectief in ieder geval demografische data,
gegevens over vitale parameters, lab data, en observationele data
verzameld in een Castor database. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van standaard WHO formulieren.
Met behulp van machine learning technieken wordt deze data
geanalyseerd om zo een model te maken, waarmee de IC drukte voor
de komende week beter voorspelt kan worden. Tevens zal hiermee
uiteindelijk de prognose van patiënten bepaald kunnen worden.

Studie populatie

Patiënten opgenomen op in alle Nederlandse ziekenhuizen (n =75) met
een bewezen COVID-19 infectie. Volwassenen, leeftijd >= 18 jaar

Inclusiecriteria

Alle opgenomen volwassen patiënten met patiënten met (klinisch)
bewezen COVID-19 infectie.
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Exclusiecriteria

Geen

Aantal proefpersonen/

Dit zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid opgenomen COVID-19

sample grootte

patiënten in deelnemende centra. Verwachting is 400+ inclusies.

Werving proefpersonen

Patiënten zullen geselecteerd worden op basis van (klinisch) bewezen
COVID-19.

Interventie

Niet van toepassing

Standaardzorg /

Standaardzorg zal de zorg omvatten die gegeven wordt op de

Standaardbehandeling

verschillende afdelingen / intensive care units. Op dit moment is er
weinig bewijs voor de behandeling van deze patiëntengroep, waardoor
we verwachten dat er een variatie is aan behandeling.

Studie parameters

Alle verzamelde gegevens zullen worden meegenomen indien deze
relevant blijken voor het model.

Studie eindpunten

Bepaling van accuratesse en precisie van het te ontwikkelen model om
een IC opname (ja/nee) te voorspellen.
Bepaling van accuratesse en precisie van het te ontwikkelen model om
de IC opnameduur te voorspellen.
Bepaling van accuratesse en precisie van het te ontwikkelen model om
de uitkomst te voorspellen.

Statistische analyses

Een predictiemodel dat op basis van intake parameters (en zn klinisch
beloop) een voorspelling kan doen over het beademingsbehoeftig
worden van COVID19 patienten op basis van machine learning
technieken. De ontwikkeling van de algoritmen en analyse van de
resultaten zal plaatsvinden door data analytics experts van Amsterdam
UMC en MUMC. De baseline karakteristieken van patiënten en de
uitkomsten van de modellen worden geanalyseerd middels standaard
descriptieve en vergelijkende statistiek.

Belasting voor de

Er is geen directe belasting voor de proefpersonen

proefpersoon
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Risico voor de

Er is geen direct risico voor de proefpersoon omdat er geen

proefpersoon

interventies plaatsvinden.

Voordelen deelname aan

Niet van toepassing

het onderzoek
Nadelen deelname aan het Niet van toepassing
onderzoek
Vergoeding voor de

Niet van toepassing

proefpersoon
Administratieve aspecten

De data zal gecodeerd aangeleverd worden aan data scientists van
Amsterdam UMC locatie AMC en MUMC. Coderingssleutels worden
bewaard door hoofdonderzoekers in de individuele centra.

Publicatiebeleid en

Conform het vigerende publicatiebeleid van Amsterdam UMC locatie

amendementen

AMC , waarbij zowel positieve als negatieve resultaten ter publicatie
worden aangeboden.

Overige punten van belang
voor de METc
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Kunstmatige intelligentie moet helpen in de
strijd tegen het coronavirus
24-03-2020
Medisch specialisten en datawetenschappers gaan kunstmatige intelligentie
inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen er met machine learning
achter komen welke behandeling bij welke patiënt het beste werkt. En ze
willen voorspellen hoe het ziekteverloop is bij een geïnfecteerde patiënt. Het
doel is om beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit
nodig zijn. Voor dit onderzoek komen de gegevens die ziekenhuizen
registreren bij de behandeling van coronapatiënten beschikbaar.
‘Alle Nederlandse ziekenhuizen en de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie
(NICE) worden betrokken’, vertelt prof. dr. Diederik Gommers van de Nederlandse
Vereniging voor Intensive Care (NVIC). ‘Amsterdam UMC coördineert dit initiatief
samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Maastricht UMC+ en er wordt
samengewerkt met datawetenschappers uit bedrijfsleven en hoger onderwijs.’
Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat dit onderzoek geen extra werk oplevert voor
de medisch specialisten die direct bij de behandeling van coronapatiënten zijn
betrokken. ‘Veel data van de intensive care behandeling worden automatisch
verzameld via het elektronisch patiëntendossier’, vertelt intensivist Dr. Paul Elbers
van Amsterdam UMC. ‘Veel andere zorgprofessionals en datawetenschappers zetten
zich graag in bij het verzamelen en analyseren van de gegevens. Zo kan iedereen zijn
steentje bijdragen.’
De benodigde gegevens worden ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat het risico
dat die herleid kunnen worden naar specifieke patiënten minimaal is. In deze
uitzonderlijke crisissituatie is geen toestemming van patiënt of naasten nodig om de
gegevens te gebruiken. Dat is vanwege het belang voor de volksgezondheid, omdat
patiënten vaak te ziek zijn om toestemming te verlenen en om de behandelaars,
patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten.Patiënten en hun naasten
kunnen indien gewenst bezwaar maken bij de ziekenhuizen. Dan worden hun
gegevens niet gebruikt. De gegevens worden mogelijk verzameld door artsen waar u
niet onder behandeling staat.
Voor bezwaar kunt u terecht bij:
Tevens kunt u altijd terecht bij u eigen behandelaar.

