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Rechtsgrond 
Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier proefpersoon van het APPS MS medisch-            
wetenschappelijk onderzoek, met de officiële titel “Smartphone monitoring van vermoeidheid,          
ziekteactiviteit en -progressie in multiple sclerose”, gaf u de volgende drie gezamenlijke            
verwerkingsverantwoordelijken toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken:  

1. VU medisch centrum, gevestigd te De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam 
2. Many2More, gevestigd te Homeruslaan 31, 3707 GN, Zeist 
3. Orikami, gevestigd te Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen  

 
U beslist zelf of u meedoet aan dit onderzoek en daarmee of u uw persoonsgegevens wilt 
verstrekken. Deelname is vrijwillig. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunt u 
echter niet meedoen aan het onderzoek. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch 
stoppen, ook tijdens het onderzoek. Daarmee trekt u automatisch ook uw toestemming voor 
gebruik van uw persoonsgegevens weer in. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u 
dit direct melden aan de coördinerend arts-onderzoeker, K.H. Lam, MSc, VU Medisch Centrum, 
afdeling Neurologie. E-mail: appsms@vumc.nl. Telefoon: 020-4440717. De gegevens die tot dat 
moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.  
 
 
Welke persoonsgegevens Orikami verwerkt, en met welke doeleinden: 
Gegevens met een asterisk (*) slaan wij alleen op indien u de profielpagina in uw app invult, wat 
geen verplichting is voor dit onderzoek.  

● Uw naam* om u persoonlijk aan te kunnen spreken tijdens eventueel contact bij             
problemen met de app en ook als aanhef van mogelijke persoonlijke berichten in de app. 

● Uw e-mail adres voor authenticatie en voor contact bij problemen met de app. 
● Uw wachtwoord en studiecodenummer voor authenticatie. Wij slaan uw wachtwoord          

end-to-end encrypted op, wat inhoudt dat wij noch derden uw wachtwoord kunnen lezen. 
Voor het onderzoek, dat als doel heeft uit te zoeken of vermoeidheid, aanvallen en              
achteruitgang bij MS gemeten kunnen worden met software applicaties (apps) via de            
smartphone: 

● Antwoorden op dagelijkse vragen over vermoeidheid, concentratie, stress, geheugen,         
pijn, humeur, energie en de invloed van MS op uw functioneren. 

● Sensordata die verzameld wordt terwijl u de 2 minuten looptest, de cognitietest of de              
vermoeidheidstest in de app doet, evenals het testresultaat. Tijdens de          
vermoeidheidstest meten we uw vermoeidheid aan de hand van camerabeelden          
gemaakt met uw telefoon. Tijdens de looptest berekenen we de door u afgelegde             
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afstand en uw loopsnelheid. Bij de cognitietest meten we hoe snel u signalen kunt              
verwerken. 

● Sensordata die op de achtergrond wordt verzameld terwijl u de app gebruikt. 
● Als u uw Fitbit koppelt aan de MS sherpa app, slaan we tevens uw hartslag, activiteit en                 

slaapgegevens op, die verzameld zijn door Fitbit, mits u ons daar toestemming voor             
geeft. 

● Informatie over het type smartphone dat u gebruikt. 
Om referentiewaardes te bepalen en uw testresultaten beter te kunnen interpreteren: 

● Persoonlijke gegevens*: uw geboortedatum, geslacht, lengte en gewicht  
● Medische gegevens*: het type MS dat bij u is vastgesteld, het jaar waarin de diagnose               

MS bij u werd gesteld, uw EDSS score, of u medicijnen gebruikt en zo ja, welk type                 
medicijn  

● Uw hoogst genoten opleiding* 
● Of u werkt, en zo ja, voor hoeveel uur per week* 
● Wat uw thuissituatie is* 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 
 
 
Bewaartermijn gegevens 
We bewaren uw gegevens voor minimaal 15 jaar, omdat we samenwerken met het VU medisch               
centrum. 
 
 
Ontvangers van uw persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Amerikaanse bedrijf Meteor Development          
Group, postadres: 140 10th Street, San Francisco, CA 94103, op een server van het              
internationale bedrijf Amazon Web Services in Dublin, Ierland. 
 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in databases van het internationale bedrijf          
MongoDB, dat haar Europese hoofdkantoor gevestigd heeft te 3rd Floor, 3 Shelbourne Building,             
Crampton Avenue, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland. 
 
Daarnaast worden er ook direct persoonsgegevens opgeslagen op de servers van het            
internationale bedrijf Amazon Web Services in Dublin, Ierland. 
 
In dit onderzoek worden uw gegevens die gemeten zijn door het Fitbit polshorloge             
doorgestuurd naar een land buiten de EU. Deze worden namelijk verzameld door het             
Amerikaanse bedrijf Fitbit, dat haar hoofdkantoor gevestigd heeft te 199 Fremont Street, 14th             
floor, San Francisco, CA 94105. In de Verenigde Staten zijn de regels van de EU ter                
bescherming van uw persoonsgegevens niet van toepassing. Uw privacy zal echter op een             
gelijkwaardig niveau worden beschermd. Fitbit deelt uw persoonsgegevens met Orikami op het            
moment dat u daar toestemming voor geeft in onze app.  
 



In het belang van het onderzoek, zullen we een deel van uw persoonsgegevens delen met de                
andere verwerkingsverantwoordelijken, VU medisch centrum en Many2More.  
Wij zijn niet van plan uw persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale                
organisatie. Bij de verdere groei en ontwikkeling van Orikami kan het echter voorkomen dat een               
of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een ander             
persoon of bedrijf. Dan zullen ook uw gegevens, verkregen voor de ontwikkeling van de MS               
sherpa app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden overgedragen.  
 
 
Waar uw gegevens zijn en hoe u ze kunt inzien  
U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens                 
wij van u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met                 
info@mssherpa.nl. U kunt ook een verzoek bij ons indienen om uw gegevens uit onze database               
te laten verwijderen. Omdat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek,           
zullen wij echter slechts beperkt gehoor geven aan verzoeken om gegevens uit onze database              
te verwijderen. 
 
 
Functionaris gegevensbescherming 
MS sherpa heeft een functionaris gegevensbescherming. Zijn contactgegevens zijn: 
Steffen Kaiser 
steffen@orikami.nl 
+31 (0)24-301 0100 

 
 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens  
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen over uw rechten kunt u 
contact opnemen met de coördinerend arts-onderzoeker, K.H. Lam, MSc, VU Medisch Centrum, 
afdeling Neurologie. E-mail: appsms@vumc.nl. Telefoon: 020-4440717. Bij vragen of klachten 
over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met 
een van de verwerkingsverantwoordelijken. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris 
gegevensbescherming van MS sherpa of de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Wijzigingen privacyverklaring, vragen of opmerkingen  
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt aan u           
via de applicatie of via de website http://www.mssherpa.nl/.  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een               
e-mail sturen naar info@mssherpa.nl. 
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