
Privacyverklaring 
patiëntgegevens 
In deze privacyverklaring licht GYNAECOLOGIE 

AMSTERDAM graag toe hoe wij omgaan met medische 

gegevens van patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van 
deze gegevens waarborgen en welke rechten u als 
patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens. 

GYNAECOLOGIE AMSTERDAM verwerkt gegevens van patiënten die zich 

voor zorg tot ons wenden. Zodra u in GYNAECOLOGIE AMSTERDAM 

komt noteren wij uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens zijn wij 
wettelijk verplicht om uw BSN nummer te noteren en uw identiteit te 
controleren aan de hand van uw legitimatiebewijs. 

Indien u onder behandeling bent bij GYNAECOLOGIE AMSTERDAM zijn 

wij ook wettelijk verplicht om een medisch dossier van u bij te houden 
waarin wij de relevante gegevens noteren in verband met uw behandeling. 

1. Geheimhouding 

Alle zorgverleners werkzaam in GYNAECOLOGIE AMSTERDAM 

hebben een plicht tot geheimhouding. Dit wil zeggen dat er in principe geen 
gegevens van u aan anderen verstrekt mogen worden zonder uw 
toestemming. Hierop zijn (externe link)enkele (wettelijke) uitzonderingen 

Alle andere medewerkers (ondersteunende diensten in een ziekenhuis bv 
het laboratorium voor bloedbepaling) hebben eveneens een 
geheimhoudingsplicht, die is vastgelegd in het arbeidscontract, dan wel 
andere overeenkomst die met het ziekenhuis wordt aangegaan. 

2. Beveiliging van medische gegevens 

GYNAECOLOGIE AMSTERDAM heeft een uitgebreid beveiligingsbeleid 
ten aanzien van patiëntgegevens. 

3. Wie hebben in GYNAECOLOGIE AMSTERDAM inzage 

in uw medische gegevens? 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/15/basisprincipes-medisch-beroepsgeheim


In GYNAECOLOGIE AMSTERDAM mogen alleen zorgverleners die direct 

betrokken zijn bij uw behandeling uw medische gegevens inzien. Andere 
medewerkers in ondersteunende functies kunnen alleen die gegevens 
inzien, die noodzakelijk zijn in verband met hun functie. Sommige 
medewerkers kunnen dus alleen uw adresgegevens inzien en bijvoorbeeld 
afspraken plannen voor u, of declaraties verzenden, maar zijn niet bevoegd 
om uw medische gegevens in te zien. Andere medewerkers, bijvoorbeeld 
werkzaam op de zorgadministratie, kunnen wel medische gegevens inzien 
als dit nodig is voor verzending of controle van facturen. 

In verband met de patiëntveiligheid kan een zorgverlener waar u nog geen 
behandelrelatie mee heeft, in een acute situatie toch uw dossier inzien. De 
zorgverlener moet dan voordat hij uw dossier kan inzien in het digitale 
dossier aangeven waarom hij toegang wil tot uw dossier. Dit is van belang 
indien u bijvoorbeeld acuut wordt opgenomen en niet aanspreekbaar bent. 
GYNAECOLOGIE AMSTERDAM kan in alle gevallen achteraf controleren 

wie uw dossier heeft ingezien. 

4. Inrichting van het medisch dossier in 
GYNAECOLOGIE AMSTERDAM 

GYNAECOLOGIE AMSTERDAM slaat uw medische gegevens op in een 

elektronisch patiëntendossier (Neozis). GYNAECOLOGIE AMSTERDAM 

biedt u de mogelijkheid indien gewenst om een uitdraai van dossier te 
krijgen.  

5. Verstrekken en uitwisselen van medische 
gegevens met derden 

GYNAECOLOGIE AMSTERDAM kan alleen gegevens verstrekken aan 

derden met uw toestemming. Deze toestemming is wel verondersteld voor 
verstrekken van gegevens over uw behandeling aan uw huisarts, daarvoor 
wordt dus geen toestemming gevraagd. 

Voor het verstrekken van medische gegevens aan een andere 
zorginstelling (of andere derden) vragen wij echter altijd om uw 
toestemming.  

Er zijn enkele uitzonderingen op het principe dat uw toestemming nodig is 
voor het verstrekken van gegevens. Als er een wettelijke plicht is tot het 
verstrekken van gegevens, zoals aan uw zorgverzekeraar, dan is uw 
toestemming niet nodig. (externe link)Meer over deze uitzonderingen 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/15/basisprincipes-medisch-beroepsgeheim


6. Bewaartermijn 

De bewaartermijn van medische gegevens bedraagt minimaal 20 jaar. 
Hierop bestaan enkele uitzonderingen: indien er een wettelijke plicht is 
gegevens langer te bewaren, of als het noodzakelijk is voor goede 
hulpverlening (bijvoorbeeld bij chronische ziekten) of als het om gegevens 
gaat die voor derden van belang zijn (bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen). 

7. Wetenschappelijk onderzoek en 
kwaliteitsverbetering 

GYNAECOLOGIE AMSTERDAM doet vaak onderzoek naar de kwaliteit 

van de zorgverlening. De wet verplicht ons ook dergelijk onderzoek te doen. 
Indien een extern bureau wordt ingeschakeld bij dergelijk onderzoek om 
gegevens te verwerken sluiten wij altijd een overeenkomst met het externe 
bureau om de beveiliging en geheimhouding van de patiëntgegevens te 
waarborgen. 

Als het gaat om medisch wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde 
behandelingen, dan is in principe uw toestemming nodig.  

8. Uw rechten ten aanzien van het medisch dossier 

a. Recht op inzage 

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt aan uw behandelaar 
vragen om inzage in de gegevens die zijn opgeslagen in het elektronisch 
patiëntendossier. 

b. Recht op kopie 

U kunt vragen om een kopie van uw medisch dossier. Wij sturen u de 
gegevens via Zorgmail, dat is een beveiligde mail, die wij ook gebruiken 
voor bv het sturen van uitslagen naar patiënten.  

Aan het verstrekken van een eerste kopie zijn geen kosten verbonden. 
Mocht u nogmaals om een kopie vragen van gegevens die al aan u 
verstrekt zijn, dan kunnen wij hiervoor een bedrag in rekening brengen. 

c. Recht op correctie en aanvulling 

U heeft het recht op correctie van uw medisch dossier. Dit recht op 
correctie ziet alleen op feitelijke onjuistheden (bijvoorbeeld uw naam of 
geboortedatum). Voor het overige kunt u een aanvulling geven op de 

https://www.olvg.nl/medisch-dossier


gegevens in uw dossier. Uw verklaring kan worden  toegevoegd aan de 
gegevens die zijn opgeslagen. 

U kunt uw behandelaar vragen om een correctie of aanvulling op uw 
dossier. 

d. Recht op vernietiging 

U kunt vragen om vernietiging van uw medisch dossier, of van een deel van 
uw medisch dossier. Er zijn uitzonderingen op het recht om uw dossier te 
vernietigen: indien het gegevens betreft waarvoor een wettelijke plicht 
bestaat deze te bewaren, of indien het om gegevens gaat die voor derden 
van belang zijn, kunnen wij dit verzoek niet inwilligen. GYNAECOLOGIE 

AMSTERDAM dient binnen 3 maanden te voldoen aan een verzoek om 

gegevens te vernietigen. 

U kunt uw behandelaar vragen om vernietiging van uw dossier. 

 

Vertegenwoordiging 

Wie geeft toestemming voor verstrekken gegevens aan/uitwisselen 
gegevens met derden genoemd onder 5 en wie oefent de rechten uit ten 
aanzien van het medisch dossier genoemd onder 8? 

• Voor kinderen onder de 12 jaar zijn de ouders bevoegd. 
• Voor kinderen van 12 jaar tot 16 jaar zijn ouders en kind gezamenlijk 

bevoegd. 
• Voor kinderen van 16 jaar en ouder is het kind bevoegd 

10. Klachten over privacy rondom uw medisch 
dossier 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop er met uw medische gegevens 
wordt omgegaan kunt u zich wenden tot uw zorgverlener of tot de directeur  
van GYNAECOLOGIE AMSTERDAM. 

Indien u meent dat er sprake is van onrechtmatige inzage in uw medisch 
dossier, kunt u hierover eveneens (gemotiveerd) een klacht indienen bij 
GYNAECOLOGIE AMSTERDAM. 

Indien u meent dat de gegevensverwerking binnen GYNAECOLOGIE 

AMSTERDAM niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving, kunt 

mailto:klachten@olvg.nl
mailto:klachten@olvg.nl
mailto:klachten@olvg.nl


u hierover een melding doen bij de directie van GYNAECOLOGIE 

AMSTERDAM. 

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten 
aanzien van naleving van privacywetgeving. Op de (externe link)website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u veel informatie, o.a. ook over 
privacyregelgeving en gegevensverwerking in de zorg. 

11. Overige informatie 

Voor verdere informatie over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming verwijzen wij u ook naar (externe link)de 
Rijksoverheid 
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