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Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze verloskundigenpraktijk:  
uw rechten en onze plichten 

 
Achtergrond 
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van 
deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en 
heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er 
specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, WGBO). 
 
Verloskundigenpraktijk 
In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is 
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen 
van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijvoorbeeld voor de 
bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting 
onder andere het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke 
Gezondheid. 
 
De plichten van de verloskundigenpraktijk 
Verloskundigenpraktijk Enkhuizen-Andijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. Uw gegevens worden voor specifieke 
doeleinden verzameld: 

• voor zorgverlening; 
• voor doelmatig beheer en beleid; 
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden 
via dit document. Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming 
niet met andere zorgverleners uitgewisseld.  
 
Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Enkhuizen-Andijk 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. Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf 
de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de 
gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 
 
Gebruik van gegevens voor landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek 
De verloskundige, huisarts, gynaecoloog of de kinderarts die jouw kind heeft behandeld, 
levert gegevens aan de Perinatale Registratie aan (perinataal betekent de periode rondom 
de zwangerschap en geboorte). In deze registratie worden de gegevens van de 
verschillende zorgverleners in het hele traject verzameld. Met die informatie is de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren, onder andere via de perinatale audit (tijdens een perinatale audit 



analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk 
verleende zorg).Verder worden deze gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek. Door dit onderzoek kan de medische kennis over zwangerschap en geboorte 
worden vergroot. Voor wetenschappelijk onderzoek worden anonieme gegevens gebruikt. 
Tot jou of je kind herleidbare gegevens worden alleen gebruikt als je hier toestemming voor 
geeft. De Perinatale Registratie wordt namens de verloskundigen, huisartsen, gynaecologen 
en kinderartsen beheerd door Perined. Meer informatie over hoe je privacy bij de Perinatale 
Registratie of de Perinatale Audit is beschermd, vind je door op de website van Perined 
www.perined.nl te klikken op ‘Privacy’. (1) 
 
Screeningen tijdens de zwangerschap  
Bloedonderzoek moeder 
Het is tijdens de zwangerschap mogelijk om mee te doen aan enkele screeningen. Vroeg in 
de zwangerschap kun je je bloed laten onderzoeken op infectieziekten en antistoffen tegen 
bloedgroepen. De uitslagen van dit onderzoek komen in je eigen zorgdossier bij je 
verloskundige of gynaecoloog. Je gegevens en uitslagen komen ook in het landelijk 
informatiesysteem (Praeventis) van de screening. Je kunt hieronder lezen waarom dat nodig 
is, wat er met je gegevens gebeurt, hoe je privacy beschermd is en hoe je je gegevens kunt 
laten verwijderen. Je gegevens kunnen in bepaalde gevallen ook worden opgenomen in 
een landelijk informatiesysteem (TRIX) dat beheerd wordt door de Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening. Als je in de toekomst bloed nodig hebt, kan het bloedtransfu-
sielaboratorium je gegevens inzien. Hierbij wordt de wetgeving voor de bescherming van je 
privacy toegepast. Je gegevens worden nooit zonder jouw toestemming aan derden 
gegeven. (1) 
 
Onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij de baby: prenatale screening 
Kiest u voor prenatale screening? Dan bewaren uw zorgverleners uw gegevens in een 
zorgdossier. Een deel van deze gegevens komt in een landelijke databank (Peridos). Dat is 
nodig om de onderzoeken goed te laten verlopen. Alleen zorgverleners kunnen deze 
databank bekijken. Bijvoorbeeld de verloskundige, gynaecoloog, laboratorium-medewerker, 
verpleegkundige en echoscopist. (2) 
 
Waarvoor gebruikt men uw gegevens? Men gebruikt de gegevens voor twee verschillende 
dingen: 

1. Controleren of de onderzoeken goed verlopen. En of de zorgverleners hun werk 
goed doen. Deze kwaliteitscontrole gebeurt door een Regionaal Centrum. Dit 
centrum zorgt ervoor dat de prenatale screenings in uw regio goed zijn geregeld. 
Daarvoor heeft het centrum een vergunning van het ministerie van VWS. Een 
medewerker van het Regionaal Centrum kan gegevens bekijken om te controleren of 
het onderzoek goed verloopt. Het systeem is goed beveiligd. 

2. Om de onderzoeken verder te verbeteren. Daarvoor gebruikt men de cijfers over de 
onderzoeken en over de effecten van de onderzoeken. Dit zijn bijvoorbeeld cijfers 
over hoeveel zwangeren kiezen voor prenatale screening. En wat het resultaat is van 
de verschillende onderzoeken. De onderzoekers kunnen bij deze gegevens niet zien 
van wie de gegevens zijn. Soms is het wel nodig dat onderzoekers dit weten. 
Bijvoorbeeld bij onderzoeken van nieuwe methodes. Willen we daarvoor uw 
gegevens gebruiken? Dan vragen we u eerst of u dat goed vindt. (2) 

 



Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken? Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken voor 
kwaliteitscontrole en wetenschappelijk onderzoek? Zeg dit dan tegen uw verloskundig 
zorgverlener. Dan kan zij ervoor zorgen dat men uw gegevens uit de databank haalt. Dit 
gebeurt na de datum waarop uw verloskundig zorgverlener verwacht dat u gaat bevallen. In 
de databank staat dan alleen nog een anonieme melding dat u een prenatale screening 
heeft gehad. Zodat u wel meetelt in de statistieken. Maar niemand kan uw persoonlijke 
gegevens zien. (2) 
 
Screeningen na de geboorte: de hielprikscreening en gehoortest 
Na de geboorte krijg je ook screeningen voor je baby aangeboden. Met een screening kun je 
heel vroeg bepaalde ziekten of afwijkingen ontdekken. Het is goed om te weten wat je kunt 
verwachten van een screening. Daarom krijg je hierover informatie van je verloskundig 
zorgverlener en in deze folder. Meer informatie over de screeningen vind je op de websites 
van het RIVM die in deze folder vermeld staan. Je beslist zelf of jij of je kind aan de 
screeningen meedoet. (1) 
 
Gegevens over de screening in een landelijk informatiesysteem 
Als je tijdens de zwangerschap meedoet aan een screening komen je naam, adres, 
geboortedatum en uitslagen van de screening in een landelijk informatiesysteem. Om je 
kind te kunnen uitnodigen voor de hielprik- en gehoorscreening, geeft de burgerlijke stand 
van de gemeente de gegevens van je pasgeboren kind door. Deze gegevens komen ook in 
dit informatiesysteem. De informatiesystemen zijn nodig om de screening goed te laten 
verlopen en om de kwaliteit van de uitvoering van de screening te bewaken. Anonieme 
gegevens en uitslagen worden ook gebruikt voor landelijke statistieken en voor 
wetenschappelijk onderzoek om de screening en de behandeling te verbeteren. Meer 
informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in 
de folders en op de RIVM-websites van de programma’s. (1) 
 
Het landelijke informatiesysteem en je privacy 
De landelijke informatiesystemen zijn goed beveiligd. Alleen degenen die jouw gegevens 
nodig hebben voor het uitvoeren van de screening kunnen bij de gegevens. Hierbij wordt de 
wetgeving voor de bescherming van je privacy toegepast. Een privacystatement met daarin 
meer informatie over je privacy vind je op www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeken-en-
screeningen onder ‘Juridische informatie’. Daar lees je ook welke informatiesystemen er zijn, 
welke gegevens worden opgeslagen en hoe je jouw gegevens kunt laten verwijderen. (1) 
 
Uw rechten als betrokkene 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander 

daardoor wordt geschaad). 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is. 
• Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen 

als de gegevens voor een ander niet belang zijn 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 via een 
aanvraagformulier laten weten aan Verloskundigenpraktijk Enkhuizen-Andijk. Dit kan ook 
een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u 
doen. 
 
Toelichting op het aanvraagformulier 
Uw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard 
na het laatste contact. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen 
van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Uw formulier wordt door ons 
strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundigenpraktijk Enkhuizen-Andijk is niet aansprakelijk 
voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, 
of door een gemachtigde, ophaalt. 
 
Gegevens patiënt 
Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 
jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt 
overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden 
dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn 
om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de 
zorgverlener. 
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Enkhuizen-Andijk hebben de verplichting 
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de 
zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming 
nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer 
gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde (zoals de 
ongeboren baby). Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling 
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners  
(bijvoorbeeld de verloskundige die het zwangerschapsdossier deelt met het ziekenhuis bij 
een overname tijdens de bevalling). 
 
Gebruik van je gegevens voor je zorg (1) 
Je verloskundige, gynaecoloog of huisarts en/of kraamverzorgende registreren gegevens 
over je zwangerschap en kraambed in een zorgdossier. Dit is een wettelijke plicht van elke 
zorgverlener. Deze registratie is nodig om goede zorg aan jou en je kind te kunnen bieden. In 
het dossier staan gegevens over de gezondheidstoestand van jou en je kind, en gegevens 
over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zorgverleners die bij jouw 
behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je gegevens wanneer dat noodzakelijk is 
voor hun werk. Doordat zorgverleners voor de directe zorg de gegevens van jou en je kind 
met elkaar mogen delen, weten de zorgverleners van elkaar wat er gedaan en afgesproken 
is. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend 
medisch specialiste: uw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie u niet 
mag gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van 
medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid. 

https://huisartsengroepspraktijk.praktijkinfo.nl/upload/download.php?file=101.pdf


 
Overdracht van uw dossier 
Als u een nieuwe verloskundigenpraktijk kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe 
verloskundigenpraktijk op de hoogte is van uw medische geschiedenis, dit staat in uw 
patiëntendossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een 
maand.  
 
Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U 
kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en 
op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt, indien mogelijk, ook via beveiligde e-mail 
aan de nieuwe verloskundigenpraktijk worden overgedragen.  
 
Geboortekaartjes 
Veel cliënten sturen na de geboorte van hun kindje een geboortekaartje naar ons toe. Wij 
hebben een prikbord in onze wachtkamer waar we deze geboortekaartjes ophangen. Wij 
gaan ervan uit als u uw geboortekaartje naar ons opstuurt dat wij het kaartje in onze 
wachtkamer mogen ophangen. Mocht u dit niet willen stuurt u dan het kaartje niet naar ons 
op. 
 
Contact via de e-mail 
Veel communicatie gaat bij ons via de mail. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft 
gemeld dat een cliënt wel gemaild mag worden over een afspraak of een melding dat 
bijvoorbeeld uitslagen binnen zijn, of de vraag of de cliënt even met de praktijk wil bellen. 
Verder contact via de mail is niet aan te raden. Mocht u toch contact met ons zoeken via de 
mail over inhoudelijke zaken gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent dat onze mail niet 
voldoende beveiligd is voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens. 
 
Vraag of klacht 
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze 
omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Levert 
een gesprek niets op of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je contact 
zoeken met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in 
de Zorg). 

CBZK 
088 024 52 23 | klachtverloskunde@cbzk.nl | klachtverloskunde.nl 

 

 

 

 

 

Bronnen: 
1. https://www.rivm.nl/documenten/folder-zwanger 
2. https://www.pns.nl/documenten/folder-informatie-over-screening-op-down-

edwards-en-patausyndroom 
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