
 

 

 

 

 zijn mijn medische gegevens voldoende 

beschermd? 

 voor welk doel verzamelt mijn zorgverle-

ner mijn gegevens? 

 heb ik recht op inzage in mijn medisch 

dossier? 

 hoe lang worden mijn gegevens in het ge-

zondheidscentrum bewaard? 

 

 

 

Wanneer u een zorgverlener of de apotheek in 

ons gezondheidscentrum bezoekt, geeft u per-

soonsgegevens door: uw naam, adres, telefoon-

nummer, geboortedatum, verzekeringsvorm, 

klachten en thuissituatie. Deze komen In een 

medisch dossier, samen met gegevens over uit-

gevoerde onderzoeken, de diagnose, eventueel 

medicijngebruik en andere informatie die voor de 

behandeling of begeleiding belangrijk zijn. Ook dit 

zijn persoonsgegevens. In deze folder leest u op 

welke manier uw persoonsgegevens in ons ge-

zondheidscentrum zijn beschermd. 

 

 

Persoonsgegevens in gezondheidscentra 

In ons gezondheidscentrum werken verschillende 

zorgverleners samen. Dat betekent dat ze, als dat 

nodig is voor de behandeling, allemaal gebruik 

kunnen maken van uw persoonsgegevens. Zo 

delen huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten 

een centraal computersysteem. Verschillende 

persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoon-

nummer, geboortedatum en verzekeringsvorm, 

kunnen worden uitgewisseld. Wij vinden het be-

langrijk dat iedereen in het gezondheidscentrum 

zorgvuldig en betrouwbaar met gegevens van 

patiënten omgaat.  

Daarom heeft elke medewerker hiervoor een ge-

dragscode ondertekend. 

 

 

Nieuwe wet 

Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. In 

deze wet zijn regels opgenomen over het vastleg-

gen en het gebruik van persoonsgegevens. Op 

grond van deze wet heeft een organisatie die met 

persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke) 

bepaalde plichten en heeft degene van wie de 

gegevens zijn (de betrokkene) bepaalde rechten. 

Voor de omgang met gegevens in de gezond-

heidszorg geldt daarnaast nog een andere wet: de 

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

(WGBO). De WBP en de WGBO vormen de basis 

voor de bescherming van de privacy in de ge-

zondheidszorg.  

 

 

 

Doelen van verwerking 

In een gezondheidscentrum worden uw persoons-

gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden 

verzameld en gebruikt: 

 

 het ondersteunen en in stand houden van een 

goede (para)medische en farmaceutische 

zorg- en hulpverlening; 

 het voeren van een doelmatig beheer en be-

leid in de organisatie, waaronder kwaliteits-

bewaking van de zorg; 

 het ondersteunen van wetenschappelijk on-

derzoek, onderwijs en voorlichting; 

 het financieel afhandelen van de geboden 

zorg, waaronder het aanmaken, registreren en 

bewerken van gespecificeerde declaraties. 

 

De medewerkers van Gezondheidscentrum Ker-

senboogerd hebben onderling afgesproken wie 

toegang heeft tot (delen van) bestanden waarin 

uw persoonsgegevens staan vermeld. Deze af-

spraken zijn gemeld bij het College ter Bescher-

ming van Persoonsgegevens, dat toezicht houdt 

op de naleving van de wet.  

 



 

 

Uw rechten 

Vanzelfsprekend kunt u uw zorgverlener altijd 

vragen wat er met uw gegevens gebeurt. Daar-

naast hebt u over uw persoonsgegevens in een 

gezondheidscentrum nog verschillende andere 

rechten: 

 

 recht op inzage en afschrift van uw gegevens 

 recht om uw dossier aan te vullen met me-

disch relevante gegevens, bijvoorbeeld een 

eigen verklaring van medische aard of de uit-

slag van een second opinion 

 recht om uw zorgverlener te verzoeken feite-

lijke onjuistheden in gegevens te corrigeren 

 recht om uw zorgverlener te verzoeken gege-

vens voor anderen af te schermen als u van 

mening bent dat deze feitelijk onjuist zijn of 

niet ter zake doen 

 recht om het doorgeven van gegevens aan 

een opdrachtgever (i.v.m. medisch onderzoek 

of keuring) te blokkeren 

 recht om informatie die niet relevant is voor 

de behandeling te laten verwijderen (bijvoor-

beeld ras, geloof) 

 recht om een deel van het dossier te laten 

vernietigen 

 

Een verzoek om uw recht uit te oefenen, kunt u 

schriftelijk indienen bij uw zorgverlener. Vraag in 

het gezondheidscentrum naar een modelbrief die 

u hierbij kunt gebruiken. Voor eventuele onkosten 

ter verstrekking van afschriften kan uw zorgverle-

ner u om een vergoeding vragen.  

. 

 

 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens mogen niet langer worden 

bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen 

waarvoor ze verzameld zijn. Deze bewaartermijn 

is in principe tien jaar. Gegevens kunnen ook lan-

ger bewaard worden, bijvoorbeeld als dit in het 

belang is van uzelf of van uw kinderen. Het initia-

tief tot langer bewaren kan van uw zorgverlener of 

van uzelf uitgaan. 

 

 

Informatie en advies 

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen 

over de bescherming van persoonsgegevens in 

ons gezondheidscentrum, neemt u dan contact op 

met uw zorgverlener of de volgende organisatie: 

 

 

College voor Bescherming van Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ  Den Haag 

tel.: 070 38 11 300 

internet: www.cbpweb.nl 

 

 

 

 

 

 

Deze folder is een uitgave van gezondheidscentrum Kersen-

boogerd, bereikbaar via telefoonnummer 0229-241044. 

December 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw persoonsgegevens, 

onze zorg 

 

 

Bescherming van Persoonsgegevens  

in Gezondheidscentrum Kersenboogerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbpweb.nl/

