Privacyreglement van Verloskundigenpraktijk Laif
Persoonsgegevens en jouw privacy in onze praktijk
Algemeen
De 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 je rechten en onze plichten die gelden op grond van de
AVG en de WGBO.
Definities
1. Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan de patiënt kan worden
geïdentificeerd. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van betrokkene(n)
worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’ aangemerkt.
2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor dit privacyreglement van
het centrum, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
3. Verwerking/verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd
via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van persoonsgegevens.
4. Verwerker: degene die ten behoeve van Verloskundigenpraktijk Laif voor de
verwerking van persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te
zijn onderworpen, zoals hulppersonen die door de verantwoordelijke zijn ingehuurd.
5. Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, in het
algemeen de cliënt.
6. Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreﬀende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
verwerking van persoonsgegevens en betreﬀende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).
8. Privacyreglement: dit document.
Verzamelen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk
worden verstrekt door de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts,
verloskundige, andere behandelaars, specialisten, hulpverleners of andere dan de
voornoemde personen of instanties.
Onze praktijk
Verloskundigenpraktijk Laif, gevestigd aan heratemaheerd 8 9737MT Groningen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit
privacyreglement. Dit is noodzakelijk om je (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig
voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Verloskundigenpraktijk Laif verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, burgerlijke staat, mailadres en soortgelijke voor
communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de betrokkene;
- Een administratienummer dat gekoppeld is aan het behandeldossier van betrokkene;
- De persoonlijke toestemmingsverklaring voor het gebruiken, verwerken en verstrekken van
persoonsgegevens;
- Informatie m.b.t. de relevante medische en obstetrische anamnese van de betrokkene,
waaronder gegevens die met instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar
(zoals huisarts, CJG, kraamzorg, gynaecoloog of verloskundige);
- In geval van erfelijke aandoeningen medische gegevens van diens gezins- en familieleden;
- Andere bijzondere persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling van de
betrokkene, zoals geboortedatum;
- Informatie over de aard van de behandeling, de diagnose, de uitslag en/of advies met
betrekking tot de vervolgbehandeling (zoals gegevens in het kader van horizontale en
verticale verwijzing) van de betrokkene, alsmede de verstrekte rapportage van de
behandeling;
- Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en followup van de behandeling in het
kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en
prenatale screening);
- Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling;
- Informatie over de verzekering van de betrokkene, waaronder het verzekeringsnummer en
het BurgerServiceNummer;
- Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
- Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van
de behandeling.
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Verloskundigenpraktijk Laif verwerkt indien noodzakelijk of van belang, de volgende
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- etnische groep
- godsdienst of levensovertuiging
- seksuele leven
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er
van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verloskundigenpraktijklaif.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.
De plichten van de praktijk
Verloskundigenpraktijk Laif is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:

- Je persoonsgegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• Voor het verlenen van verloskundige zorg.

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
• Verloskundigenpraktijk Laif analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten af te kunnen stemmen op je
voorkeuren.
• Voor doelmatig beheer en beleid.
• Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt
worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of onze website.
- Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Laif hebben zich verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
- Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van
jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Je 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 je gegevens te verzetten.
Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
- De verzoeker is geen betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens
die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
- De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld.
In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;
- Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde
verzoeker gehoor gegeven;
- Bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
- Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van
strafbare feiten.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van je persoonsgegevens sturen naar info@verloskundigenpraktijklaif.nl. Je belangen kunnen
ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je
curator of mentor).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Verloskundigenpraktijk Laif wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Geautomatiseerde besluitvorming
Verloskundigenpraktijk Laif neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van verloskundigenpraktijk Laif) tussen zit.
Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Laif hebben de verplichting vertrouwelijk met je
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor
verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze
regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de
zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet
worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid, die van het ongeboren vrucht, of die van
een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling,
schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts,
gynaecoloog, kinderarts).
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens. Verloskundigenpraktijk Laif blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
Toegang tot en ontvangers van persoonsgegevens
1. Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks
betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de betrokkene, voor zover die
toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
2. Softwareleveranciers zonder verwerkersovereenkomst hebben zelf geen toegang tot
persoonsgegevens en laten geen cookies achter in hun programma.
3. Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet de
verantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven
dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of
daarop gebaseerde regelgeving.
4. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden
verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:
- Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
- Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de
verzekeringsovereenkomst;
- Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking
noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
- Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
- Toestemming van de betrokkene;
- Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
- Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
- Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige
maatregelen heeft getroﬀen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve
van deze doeleinden geschiedt.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verloskundigenpraktijk Laif gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verloskundigenpraktijk Laif neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via info@verloskundigenpraktijklaif.nl
Verloskundigenpraktijk Laif heeft een protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken.
Op deze manier wordt er zo adequaat mogelijk omgegaan met een evt datalek.
Geboortekaartjes
Regelmatig ontvangen wij na de geboorte een geboortekaartje. Wij vinden het leuk, en
merken dat onze cliënten het leuk vinden, om de geboortekaartjes op te hangen in de
praktijk. Het is natuurlijk mogelijk om een deel van de informatie vermeld op de
geboortekaartjes onleesbaar te maken (of ons te vragen dit te doen). Mochten jullie bezwaar
hebben tegen het ophangen van het geboortekaartje, laat het ons dan weten.
Contactgegevens:
www.verloskundigenpraktijklaif.nl
heratemaheerd 8
9737MT Groningen
tel: 0633187889

