
 
 

Privacyverklaring Stichting Gezond Boskoop  
 
Algemeen  
Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij deze verklaring opgesteld. Om goede medische 
zorg te kunnen verlenen leggen de zorgverleners in Boskoop de contactgegevens en medische 
gegevens van patiënten die ketenzorg ontvangen vast in een keten informatiesysteem (KIS). Dit is 
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van 
een behandeling. Zij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 
(WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Stichting Gezond Boskoop (SGB) stelt het keten informatiesysteem beschikbaar aan de aangesloten 
zorgverleners in Boskoop.  
 
SGB heeft een ICT-leverancier ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van het keten 
informatiesysteem. SGB heeft deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke 
afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - 
mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
De individuele zorgverleners hebben allen een eigen privacyverklaring opgesteld die geldt binnen de 
eigen praktijk.  
 
 
Uw toestemming  
Door u in te schrijven bij een zorgverlener in Boskoop, gaat u akkoord met de manier waarop deze 
praktijken uw gegevens verwerken zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy 
van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.  
 
 
Omgang met uw persoonsgegevens  
Toegang tot uw gegevens hebben:  

 Uzelf 

 Zorgverleners, medewerkers en waarnemers van praktijken die aangesloten zijn bij Stichting 
Gezond Boskoop en die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u. 

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.  
 
 
De plichten van Stichting Gezond Boskoop 
SGB is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de 
verwerking van persoonsgegevens die binnen het KIS plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit 
voortkomen, voldoet SGB als volgt: 

 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:  
o voor zorgverlening 
o voor doelmatig beheer en beleid 

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden 

 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
Dit kan gebeuren door uw zorgverlener of via onze website.  

 Alle medewerkers binnen SGB hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw 
persoonsgegevens.  



 
 

 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  

 Uw 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 uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

 
Uw rechten als betrokkene: 
U heeft de volgende rechten:  

 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u 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 uw 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 uw dossier.  

 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.  
 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per 
email of schriftelijk kenbaar maken aan de betreffende zorgverlener. SGB beheert deze gegevens niet 
zelf dus raadpleeg uw zorgverlener hiervoor. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een 
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).  
 
 
Digitaal patiënten/medicatie dossier (e-Vita) 
Als u gebruik maakt van het digitaal medisch dossier, verwerkt SGB uw persoonsgegevens en de 
gegevens met betrekking tot uw medische geschiedenis om u toegang te verlenen tot uw dossier.  
SGB heeft middels de leveranciers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 
om uw persoonsgegevens en medische gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige 
verwerking of verstrekking. Wij raden u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen 
te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen.  
 
 
Heeft u een vraag of een klacht?  
Als u vragen heeft of een klacht over het gebruik van persoonsgegevens binnen de ketenzorg dan 
kunt u contact opnemen met Stichting Gezond Boskoop door een email te sturen naar Marja 
Lambregts, manager Stichting Gezond Boskoop. Bereikbaar via marja.lambregts@boskoopgezond.nl. 
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