Privacy statement Verloskundigenpraktijk “Doortje Uil”
Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter
bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een
organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van
wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke
regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere
vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit
privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten
die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Verloskundigenpraktijk “Doortje Uil”
Verloskundigenpraktijk “Doortje Uil” is gevestigd aan de Lindonk 153 4761 NG te
Zevenbergen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 20160474 in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het
privacystatement is Verloskundigenprakijk bereikbaar op telefoonnummer 0168324152. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is
doortjeuil@annature.nl

Verwerking van gegevens
We leggen jou/jullie basis en medische gegevens vast om goede medische zorg en
begeleiding te kunnen verleden. Daarnaast hebben we het ook nodig voor de
financiële afhandeling van de behandeling. In zeldzame gevallen kan verwerking
noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw
gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het
verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke
Gezondheid).
De verloskundigen binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Dit geldt
ook voor waarneemsters (vervangende verloskundige) en studenten. Iedereen die
toegang heeft , heeft ook een geheimhoudingsplicht tegenover anderen.
Alle persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
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Digitaal opslaan van je gegevens
Wij slaan al je gegevens op in een digitaal patiëntendossier. Het systeem dat wij
hiervoor gebruiken is Epic. Epic is hetzelfde systeem waarin het Amphia Ziekenhuis uit
Breda alle gegevens in opslaat. Andere hulpverleners vanuit het Amphia Ziekenhuis
kunnen ook bij je gegevens echter alleen wanneer jij daar toestemming voor gegeven
hebt. Dit gaat over medewerkers van het ziekenhuis zoals gynaecologen,
verloskundigen en verpleegkundigen en medewerkers van Echocentrum Focus. Epic
is beveiligd volgens alle wettelijke eisen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Geboortedatum
- BSN nummer
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geloofsovertuiging
- Verzekeringsgegevens
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
- Gegevens met betrekking tot jouw/jullie lichamelijke en geestelijke gezondheid.
- Gegevens over mogelijk erfelijke ziekten vanuit jou familie.
- Gegevens met betrekking tot jouw zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Dit gaat om gegevens die jij/jullie vertellen bij de controles maar ook telefonisch of per
mail.
Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de verloskundigenpraktijk worden
verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de verloskundigenpraktijk en
mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw
persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de
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partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Jouw persoonsgegevens worden
ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of
een rechterlijke uitspraak.

Toestemming tot het verstrekken van gegevens aan anderen.
Bij de eerste afspraak krijg je van ons een informatieblad wat er allemaal gebeuren
kan wat betreft gegevensverstrekking aan anderen. Dit blad is voorzien van een
toestemmingsformulier zodat je zelf kan aangeven waar je wel of geen toestemming
voor geeft.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
 het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden
 het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad)
 het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn
 het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen.
Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van
een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
 het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je
dossier
 het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te
verzetten
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken aan verloskundigenpraktijk “Doortje Uil”. Je
belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een
schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).
Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig
dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het
laatst gewijzigd op 5 maart 2019.
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