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DOEL 

De Algemene verordening 

persoonsgegevens versterkt 

de positie van betrokkenen. 

Er komen nieuwe privacy 

rechten en bestaande rechten 

worden versterkt. 

Organisaties die 

persoonsgegevens 

verwerken krijgen meer 

verplichtingen. Deze moeten 

passende technische en 

organisatorische maatregelen 

nemen om te voorkomen dat 

onbevoegden toegang 

hebben tot 

persoonsgegevens. Dit wordt 

datalekken genoemd. 

RECHTEN PATIËNT 

Recht op intrekken van 

toestemming op registratie 

patiëntgegevens e.d.  

Recht op inzage en recht op 

correctie en verwijdering van 

gegevens.  

Recht op dataportabiliteit 

Recht om klachten in te 

dienen bij AP (autoriteit 

persoonsgegevens) 

MARJO GEURTS 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 

Om aan deze verordening te voldoen wordt u verzocht om uw 

toestemming te geven om uw gegevens te verwerken. U zult 

worden verzocht toestemming te verlenen voor het vastleggen 

van algemene en gezondheid gerelateerde gegevens in het 

patiëntendossier (zoals NAW gegevens, geboortedatum, email, 

telefoonnummer, BSN en Identiteitsnummer). Tevens kunt u 

toestemming moeten geven tot het delen van informatie met 

andere zorgverleners zoals huisarts, specialist of andere 

zorgverleners. (b.v. rapportages).  

U wordt gevraagd een privacy regelement te ondertekenen 

evenals een behandelovereenkomst met daaraan gekoppelde 

betalingsvoorwaarden.   

VASTGELEGDE PERSOONSGEGEVENS 

Deze praktijk maakt gebruik van een aantal programma’s zoals 

een declaratieprogramma en een elektronisch patiënt dossier 

(voor persoonlijke gegevens, onderzoeksgegevens en 

behandelgegevens), een online oefenprogramma, waarmee ik u 

persoonlijke oefeningen kan toezenden. Tevens ben ik 

aangesloten bij Vecozo en Zorgvergoeding.com. Programma’s 

waar ik verzekeringsgegevens van u als patiënt kan opzoeken, 

zodat ik u kan informeren betreffende vergoedingen. Tevens ben 

ik geabonneerd op Qualivieuw; een organisatie die u een patiënt 

tevredenheidsonderzoek verstuurd en gekoppeld is aan het EPD. 

Het elektronisch patiëntendossier wordt gedeeld met C. 

Schoenmakers met als doel de verplichte waarneming ten tijde 

van afwezigheid of ziekte te waarborgen en te vereenvoudigen. 

Hierbij is een ieder verantwoordelijk voor het juist gebruik van 
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het EPD en dienen ze zich te houden aan de privacyregels volgens 

de AVG. 

PLICHTEN GEGEVENSVERWERKER 

Als zorgverlener heb ik de plicht patiëntgegevens te verwerken 

en te Verwerkingsregister en overeenkomsten.  bewaren. Deze 

bewaarplicht staat op 15 jaar.  

Tevens heb ik de plicht datalekken te melden en een overzicht 

hiervan bij te houden 

Om uw privacy te waarborgen ben ik verplicht 

verwerkersovereenkomsten te sluiten met organisaties die 

toegang hebben tot uw patiëntgegevens. Hiervoor houdt ik een 

verwerkingsregister bij. 

 


