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Let op! Geprinte protocollen, procedures en werkinstructies kunnen achterhaald zijn. Controleer de geldigheid in de Gouden Gids. 

 

Privacy beleid 
 
Doel 
Het doel van het privacy beleid is zorgdragen voor een zorgvuldige verwerking van gegevens van 
patiënten. Huisartsenpraktijk Elings voldoet met dit beleid aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’). 
 
 
Standaarden en Randvoorwaarden 

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking per 25 mei 2018. 
2. Handreiking Meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg 
3. Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) 

 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
De AVG stelt dat een organisatie verplicht is een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen als 
de organisatie grootschalig gegevens verwerkt. Huisartsenpraktijk Elings is van mening dat het voor 
haar de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen niet van toepassing is. 
De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:  

- De hoeveelheid gegevens is beperkt tot wat noodzakelijk is voor de behandeling, 
- De verwerking van de gegevens heeft een wettelijk afgebakende duur  
- De verwerking van de gegevens valt onder het beroepsgeheim  
- Met het verlenen van zorg vanuit 1 locatie is de geografische omvang van de verwerkte 

gegevens beperkt.  
- Het aantal patiënten waarvan de gegevens worden verwerkt is beperkt tot maximaal 5000 

patiënten. 
 
Derhalve kan met kracht worden betoogd dat bij Huisartsenpraktijk Elings  op grond van de AVG geen 
sprake is van grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en de 
aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming niet nodig is. Uiteraard is de praktijkhouder 
verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de AVG. 

 
 
Meldplicht datalekken 
Wanneer zich een datalek voordoet, meldt Huisartsenpraktijk Elings dit datalek aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en aan de patiënt(en). Voor het identificeren en melden van datalekken heeft 
Huisartsenpraktijk Elings een aparte procedure ontwikkeld. Deze procedure is opgenomen in het 
kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
Het uitvoeren van een DPIA is voor de huisartsenpraktijk niet van toepassing 
 
Verwerkingsregister 
Huisartsenpraktijk Elings heeft een verwerkingsregister waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens 
van patiënten, freelancers en medewerkers worden vastgelegd. Dit register wordt door de 
kwaliteitscoördinator onderhouden. 
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Verwerkersovereenkomst 
Huisartsenpraktijk Elings maakt gebruik van leveranciers die persoonsgegevens verwerken, zoals 
Medicom en Calculus. De afspraken voor een veilige verwerking van deze persoonsgegevens zijn 
vastgelegd in de overeenkomsten met deze organisaties, dan wel in een aparte 
verwerkersovereenkomst. Er worden geen verwerkersovereenkomsten gesloten met andere 
zorgaanbieders. De patiënt wordt immers naar deze organisaties of personen doorverwezen en 
handelen niet op onze instructie. 
 
Inzage door patiënten 
Patiënten hebben recht op inzage, afschrift, correctie of vernietiging van hun medische gegevens. Deze 
rechten zijn ook vastgelegd in de WGBO.  Op die elementen waar de WGBO strenger is dan de AVG 
prevaleert de WGBO. Huisartsenpraktijk Elings heeft een privacyreglement opgesteld voor haar 
patiënten en dit op haar website gepubliceerd. Er is een formulier ontwikkeld waarmee patiënten 
inzage, afschriften, correctie of vernietiging van hun medische gegevens kunnen aanvragen.  Er mogen 
geen kosten voor het uitoefenen van dit recht gerekend worden. 
 

 

Formulieren 
Geen. 

 


