
Informatie over privacy: 

Vastleggen van welke gegevens en waarom 
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de verslaglegging en het 
betalingsverkeer naar de zorgverzekeraar of naar uzelf. In de verslaglegging worden 
alleen die zaken genoteerd die we nodig hebben om een goede diagnose en een 
efficiënte, adequate behandeling te kunnen stellen en om vervolgens het 
behandelproces te kunnen monitoren. Naar de zorgverzekeraar worden alleen die 
gegevens doorgegeven, die de zorgverzekeraar nodig heeft om de behandeling te 
kunnen vergoeden. Dat proces verloopt via een beschermde portaal: Vecozo. 

De volgende gegevens worden vastgelegd buiten het dossier om, om dit mogelijk te 
maken: 
Naam - adres - telefoonnummer - mailadres - geboortedatum - BSN nummer - 
zorgverzekeraar - zorgverzekeraar klantnummer - huisarts / specialist 

De gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. 

Gegevensverwerking 
Bij ons worden de gegevens vastgelegd in de afgeschermde omgeving van 
Spotonmedics (088-6600800). Binnen onze coöperatie Fysiocare worden de gegevens 
anoniem gebruikt voor kwaliteitsbeleid naar de zorgverzekeraar. Dit gebeurt zodanig dat 
uit de gegevens de identiteit van de patiënt niet terug gehaald kan worden. 

Wanneer er met derden (huisarts/specialist/…) overleg plaatsvindt, wordt er van te voren 
altijd eerst met u overlegd. Het versturen van de verslagen naar de huisarts wordt via een 
afgeschermd portaal uitgevoerd: zorgmail. 

Alle gegevens die via papier bij ons komen worden ingescand en in het dossier 
opgenomen. U kunt het origineel terug ontvangen of wij vernietigen dat. 

Rechten van u als patient over de dossiervorming: 

Recht van inzage 
De patiënt heeft het recht te weten of en welke persoonsgegevens worden verzameld en 
voor welk doel. Hiervoor mag je verwijzen naar de privacyverklaring. 

De patiënt heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Op 
verzoek moet de patiënt daar een kopie van krijgen (papier of digitaal). In principe ook 
toelichten voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt. Maar daarvoor mag je 
verwijzen naar de privacyverklaring. 

Recht van rectificatie 
De patiënt heeft het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens 
worden gecorrigeerd en onvolledige gegevens worden aangevuld. als de patiënt de 
juistheid van gegevens betwist, moet de verwerking daarvan (tijdelijk) worden beperkt. 

Aanvullingen en rectificaties dien je ook door te geven aan andere ontvangers van 
betreffende persoonsgegevens. 

Recht van gegevensverwijdering 
De patiënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen. Het wissen van 
gegevens moet zonder onredelijke vertraging en binnen drie maanden worden 
uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins 
uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct te 
worden voldaan aan het verzoek. 



Als je een verzoek tot gegevensverwijdering afwijst moet je de patiënt laten weten 
waarom dat is, bij voorkeur schriftelijk. Indien alleen een onderdeel uit het medisch dossier 
wordt verwijderd kun je daarin vermelden dat een deel van de gegevens op verzoek van 
de patiënt is verwijderd. 
Andere ontvangers van de persoonsgegevens moeten op de hoogte worden gebracht 
van de gegevensverwijdering. Er geldt echter geen verplichting om dit bij hen af te 
dwingen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
De patiënt heeft het rechtop dataportibiliteit. Op verzoek moeten de gegevens van een 
patiënt worden verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te 
hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. 

Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers: de 
persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens 
die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, 
vragenlijst of die voorkomen uit observatie. 

het recht op dataportibiliteit geldt dus niet voor gegevens die de patiënt niet direct of 
indirect heeft aangeleverd. denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, 
vermoedens of behandelplannen die jij als zorgverlener op basis van de door de patiënt 
verstrekte gegevens vaststelt. 


