
Uw persoonsgegevens en uw privacy 

Privacyverklaring voor patiënten  

Algemeen 

Met deze privacyverklaring informeren wij  u over de manier waarop wij  met uw 

persoonsgegevens omgaan. Wij  verwerken persoonsgegevens conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet daarvan 

in Nederland en alle toepasseli jke regels voor privacy in de gezondheidszorg, 

onder meer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

De huisartsenpraktijk 

In onze huisartsenprakti jk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt 

worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en 

daarnaast onder meer nodig voor het f inancieel afhandelen van de behandeling. 

Daarnaast kan verwerking noodzakel ijk zijn voor, bi jvoorbeeld, het bestri jden van 

ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wetteli jke 

verpl ichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettel i jke ziekte op 

grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

Gegevens die onze patiënten niet direct identificeren, zoals over de zorg die wij 

verlenen en het gebruik van onze diensten, worden voorts door ons verwerkt en 

gedeeld met Flexdokters Coöperat ie U.A.. Flexdokters is een organisatie zonder 

winstoogmerk die onze prakti jk en andere huisartsenpraktijken met technologie en 

werkwijzen ondersteunt en zich richt op innovatie en verbetering van de 

huisartsenzorg. Deze gegevens worden uitsluitend op geaggregeerd of 

gepseudonimiseerd niveau verwerkt en uitslui tend ten behoeve van het 

ontwikkelen en optimaliseren van werkwijzen, processen en zorgoplossingen. 

De plichten van de huisartsenpraktijk  

Onze huisartsenprakti jk is volgens de AVG de verwerkingsverantwoordelijke voor 

de verwerking van persoonsgegevens die in de prakti jk plaatsvindt. Aan de 

pl ichten die daaruit voortkomen, voldoet de prakt ijk als volgt: 

 Uw gegevens worden voor specif ieke doeleinden verwerkt: 
 voor zorgverlening; 
 voor communicatie met u; 
 voor doelmatig beheer van onze huisartsenpraktijk,  

waaronder de financiële afwikkeling van uw behandeling; 



 voor kwaliteitsdoeleinden, tenzi j  u daar bezwaar tegen 
heeft gemaakt; 

 voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, 
onderwijs en voorlichting, tenzi j u daar bezwaar tegen 
heeft gemaakt. 

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 Verwerkingen op grond van gerechtvaardigd belang worden zoveel 

mogeli jk beperkt tot gegevens op geaggregeerd of gepseudonimiseerd 
niveau. 

 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens 
van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar 
ook via een folder en in elk geval  via onze website. 

 Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich 
verpl icht om vertrouwel ijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

 Uw persoonsgegevens worden goed bevei ligd tegen onbevoegde 
toegang. 

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is 
voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de wetteli jke 
bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij 
langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van 
uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Wij verwerken uw gegevens voornameli jk omdat dat noodzakeli jk is voor de 

uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst met u en omdat dat 

noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettel i jke verplichtingen. Bepaalde 

verwerkingen verrichten wij  omdat dat noodzakeli jk is voor de behartiging van 

onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, zoals Flexdokters Coöperatie 

U.A. en de andere huisartsenpraktijken voor wie zij  werkzaam is, in welk geval  wij 

die belangen met uw privacyrechten hebben afgewogen. Gerechtvaardigde 

belangen kunnen zijn om de werkwijzen, processen en hulpmiddelen van 

zorgverlening te verbeteren. Wij kunnen bepaalde gegevens voorts verwerken op 

basis van uw voorafgaande toestemming. 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft de volgende rechten: 

 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt 
worden. 

 Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een 
ander daardoor niet wordt geschaad). 

 Het recht op recti ficatie of wissing van gegevens indien dat nodig 
mocht zi jn. 

 Het recht om (gedeelteli jke) vernietiging van uw medische gegevens 
te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het 
bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkeli jk 
belang is en de gegevens op grond van een wettel ijke regel ing niet 
bewaard moeten bl i jven. 

 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische 
aard) aan uw dossier. 



 Het recht op beperking van de verwerking en om in bepaalde geval len 
tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. 

 Indien een verwerking op uw toestemming is gebaseerd, om de 
toestemming te allen ti jde in te trekken. 

 Het recht om een klacht in te dienen bij  de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Als u gebruik wil t maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schrifteli jk 

kenbaar maken aan onze huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd 

worden door een vertegenwoordiger (zoals een schrifteli jk gemachtigde, of uw 

curator of mentor). 

Verstrekking van u persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verpl ichting vertrouwelijk 

met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bi jvoorbeeld in dat de 

zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw 

uitdrukkeli jke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele 

uitzonderingen. Op grond van een wettel i jk voorschrift kan de 

geheimhoudingsplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer 

gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een 

derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, 

schriftel ijk of digi taal ui tgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld 

de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt kri jgt van 

de behandelend arts). 

Bij  de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij  voorts gebruik van 

dienstverleners, zoals ten behoeve van het gebruik van een huisarts informatie 

systeem. Wij  hebben conform de AVG verwerkersovereenkomsten gesloten met 

deze dienstverleners, op grond waarvan onder meer passende 

beveiligingsmaatregelen worden getroffen. 

Onze huisartsenprakti jk wisselt, nadat u hiervoor gericht en ui tdrukkeli jk 

toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt of een andere 

passende dienst relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de 

huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, 

dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo 

weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er 

naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Uitwisseling gegevens 



Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw 

behandelend medisch specialist(en). Daarbij gaat het om de medicatie die de 

huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-

indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschri jvers en 

verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij  als 

huisartsenprakti jk bij  aan medicat ievei ligheid. 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe zorgverlener 

op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat 

in uw patiëntendossier. Het is gebruikeli jk dat uw oude zorgverlener het dossier 

overdraagt aan uw nieuwe zorgverlener. De oude zorgverlener doet dit zo spoedig 

mogeli jk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude zorgverlener heeft 

gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe zorgverlener. Uw medisch 

dossier wordt dan door uw zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post 

overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekri jgen. Wel heeft u alti jd recht 

op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien 

mogeli jk) ook via beveil igde e-mail aan de nieuwe zorgverlener worden 

overgedragen. 

Vraag of klacht? 

Heeft u een vraag of een klacht? Bi jvoorbeeld over met wie wi j persoonsgegevens 

delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener 

hierover graag met u in gesprek. 

Contactgegevens praktijk  

Huisartsenpraktijk Bl ijdorp 

info@hap-bli jdorp.nl 

Statenweg 108F 

3039 JK Rotterdam 

 


