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1.  Algemene bepalingen 

 
 Artikel 1 Begripsbepaling  
 
1.1. Persoonsgegevens. 

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

1.2. Bijzondere persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 t/m 21 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) zijnde, godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 

gezindheid, gezondheid, seksuele leven, betreffende het lidmaatschap van een 

vakvereniging, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en overige 

strafinhoudelijke gegevens.  

1.3. Zorggegevens. 

Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of 

geestelijke gesteldheid en/of woonsituatie van betrokkenen, verzameld door een 

hulpverlener voor zo ver dat met het oog op een goede behandeling of verzorging 

van betrokkene, dan wel het beheer van Innoforte noodzakelijk is. 

1.4. Verwerking van persoonsgegevens. 

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 

waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door middel van 

doorzenden, verspreiden of enige andere vorm van ter beschikkingstellen, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen 

of vernietigen van gegevens. 

1.5. Bestand. 

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van 

gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch 

bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op 

verschillende personen.  

1.6. Toestemming betrokkene. 

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene 

aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.  

1.7. Behandelingsovereenkomst. 

De overeenkomst inzake behandeling tussen de hulpverlener (een natuurlijke 

persoon of een rechtspersoon) en de bewoner/cliënt (de opdrachtgever) tot het 

verrichten van handelingen op het gebied van verzorging, verpleging, welzijn en 

wonen.  

1.8. Betrokkene. 

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.  

1.9. Hulpverlener. 

Degene die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de zorgovereenkomst en 

degene die optreedt als vervanger in het kader van te verrichten werkzaamheden. 
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1.10. Verantwoordelijke. 

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, 

alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens vaststelt.  

1.11. Beheerder. 

Degene die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke de gegevens 

verwerkt en daarom niet als bewerker kan worden aangemerkt.  

1.12. Bewerker. 

Degene, die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, 

zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.  

1.13. Gebruiker. 

Degene, niet zijnde betrokkene, verantwoordelijke bewerker of enig persoon, die 

onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te 

voeren en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis 

te nemen.  

1.14. Derde. 

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon 

die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is 

om persoonsgegevens te verwerken.  

1.15. Autoriteit Persoonsgegevens. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak toe te zien op de verwerking van 

persoonsgegevens.  

1.16. Klachtencommissie. 

De klachtencommissie van Innoforte  ingesteld overeenkomstig de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

Artikel 2 Reikwijdte  
 
Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 

verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers in de Stichting Innoforte, 

alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn 

opgenomen. 

Dit reglement is tevens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te 

worden opgenomen. 

Artikel 3 Beheer van de persoonsgegevens  
 
3.1 Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen is aangegeven wie de 

beheerder en - indien van toepassing - wie de bewerker is. De Raad van Bestuur is in 

alle gevallen de verantwoordelijke, tenzij anders is aangegeven.  

3.2  De verantwoordelijke draagt zorg voor het goed functioneren van de verwerking van 

persoonsgegevens en is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het 

niet naleven van dit reglement door onder 1.9 tot en met 1.13 genoemde personen. 

De (uitoefening van de) zeggenschap van de verantwoordelijke over verwerking wordt 

beheerst door dit reglement. 



 

Verwerking persoonsgegevens Privacy reglement februari 2019 versie 2                                          5 
 
 

3.3  De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid `

 en volledigheid van de opgenomen gegevens. De in de verwerking opgenomen 

persoonsgegevens zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verzameld, 

toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

3.4  Persoonsgegevens mogen slechts verder worden verwerkt op een wijze die 

verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt tenminste 

rekening gehouden met de verwantschap van de doelen, de aard van de gegevens, 

de gevolgen van de verdere verwerking voor de betrokkene, de wijze waarop de 

gegevens zijn verkregen en de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

2. Doelbinding  

 
Artikel 4 Doelstellingen van de verwerking  
 
4.1  Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en – voor zo ver van 

toepassing – de bepalingen van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 

Ziekenhuizen (Wet Bopz).  

4.2  Alle verwerkingen als bedoeld in artikel 2, kunnen de volgende doelstellingen hebben:  

 

 de hoofddoelstelling van de verwerkingen is ondersteuning en instandhouding van de 

zorg aan cliënten, als omschreven in de statuten van Innoforte;  

 een nevendoelstelling van de verwerkingen is het geven van ondersteuning bij 

intercollegiale toetsing;  

 een nevendoelstelling van de verwerkingen is het vaststellen en beschikbaar stellen 

van informatie, (mede) verkregen op grond van de in de verwerkingen opgeslagen 

gegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van Innoforte;  

 een nevendoelstelling van de verwerkingen is het vastleggen en beschikbaar stellen 

van informatie ten behoeve van onderzoek en onderwijs; 

 een nevendoelstelling van de verwerkingen is het mogelijk maken van 

kwaliteitsbewaking en -bevordering; 

 een nevendoelstelling van de verwerkingen is het financieel afhandelen van de 

geboden zorg.  
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4.3  De persoonsverwerkingen kunnen ten hoogste de volgende gegevenscategorieën 

bevatten:  

personalia/ identificatiegegevens;  

 naam, adres, postcode, woonplaats; 

 identificatienummer/BSN; 

 opnamenummer; 

 geboortedatum; 

 geslacht; 

 geboorteplaats; 

 telefoonnummer; 

 indien noodzakelijk c.q. op aangeven van betrokkene, kerkgenootschap (zie 4.4); 

 burgerlijke staat - financiële/administratieve gegevens; 

 verzekeringsgegevens; 

 verwijzend arts; 

 huisarts/apotheek; 

 contactadres/ telefoonnummer; 

 opnamedatum;  

 indicatie/behandelingsgrondslag; 

 behandelend/mede behandelend specialist; 

 overdracht gegevens - medische en psychologische gegevens; 

 anamnese en lichamelijk onderzoek; 

 aanvullend onderzoek en diagnosegegevens; 

 complicaties;  

 therapie-/behandel/medicatiegegevens; 

 verpleegkundige gegevens; 

 opname in het kader van de Wet Bopz/RM. 

4.4  Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt, tenzij noodzakelijk in aanvulling 

op de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de betrokkene en tenzij 

onvermijdelijk op grond van een wettelijke bepaling en met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 16 tot en met 23 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens.  
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Artikel 5 Rechtmatige grondslag verwerking persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande 

voorwaarden is voldaan: 

 de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 

 dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 

partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht; 

 dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; 

 dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van 

betrokkene; 

 dit noodzakelijk is voor de vervulling van een publiekrechtelijke zaak; 

 dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde 

én het belang van betrokkene niet prevaleert. 

Artikel 6 Bewaren van persoonsgegevens 
 
6.1  Met inachtneming van wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang 

de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. 

 De bewaartermijn voor medische en zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te 

rekenen vanaf het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als 

redelijkerwijs uit de zorg van goed hulpverlenerschap voortvloeit. 

 De bewaartermijn voor gegevens in het kader van de wet Bopz is vijf jaren te rekenen 

vanaf het tijdstip waarop de behandeling, dan wel opname, dan wel 

terbeschikkingstelling is beëindigd of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van 

een goed hulpverlenerschap voortvloeit. 

 Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor 

de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens 

worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische, 

statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, waarbij gewaarborgd 

wordt dat deze niet tot de persoon te herleiden zijn. 

 In beginsel wordt bij afwijkingen van wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, de 

bewoner / cliënt geïnformeerd. 

6.2 Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken, worden de betreffende 

medische persoonsgegevens verwijderd binnen het verstrijken van een termijn van 

drie maanden. 

6.3  Verwijderen blijft achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring 

van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene, alsmede bewaring op 

grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen betrokkene en 

de verantwoordelijke overeenstemming bestaat. 

6.4  Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele 

personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard 

blijven. Anonieme gegevens worden vooral bewaard voor wetenschappelijk 

onderzoek. 
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3. Plichten van de verantwoordelijke, beheerder en bewerker 

 
Artikel 7 Informatieplicht 
 

7.1  De verantwoordelijke (i.c. de Raad van Bestuur van Innoforte) zal door middel van 

een algemene kennisgeving het bestaan van de verwerking van dit reglement 

vermelden, alsmede daarin aangegeven op welke wijze het reglement kan worden 

ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen. 

7.2  Verantwoordelijke (i.c. zorgverlener) deelt voor het moment van verkrijgen van de 

persoonsgegevens aan betrokken mede: zijn identiteit en de doeleinden van de 

verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. 

7.3  De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat, gelet op de aard van 

de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat 

ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en 

zorgvuldige verwerking te waarborgen. 

7.4  Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verkregen, 

deelt de verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging van hem 

betreffende gegevens, of wanneer de gegevens bestemd zijn voor een derde, uiterlijk 

op het moment van de eerste verstrekking, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte 

is, de volgende informatie mede: zijn identiteit en doeleinden van de verwerking 

waarvoor de gegevens zijn bestemd. 

7.5  Indien andere doeleinden dan zorgverlening en zorgondersteuning een doelstelling 

vormen van de verwerking(en), heeft de verantwoordelijke de plicht de betrokkene 

vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens, die over zijn persoon in de 

verwerking worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden 

nagestreefd, één en ander met inachtneming van het in artikel 3 en 4.2 bepaalde. 

7.6  Het bepaalde onder 7.4 is niet van toepassing indien de mededeling van de 

informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. 

In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.  

7.7  Het bepaalde onder 7.4 is eveneens niet van toepassing indien de vaststelling of de 

verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de 

verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijke 

voorschrift dat tot de vaststelling of verstrekking van de hem betreffende gegevens 

heeft geleid. 

7.8  Indien de verantwoordelijke de betrokkene niet heeft geïnformeerd conform dit artikel, 

betekent dit dat de persoonsgegevens op een niet behoorlijke en onzorgvuldige wijze 

zijn verwerkt. 
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Artikel 8 Beveiliging 
 
8.1 De verantwoordelijk stelt een informatiebeveiligingsbeleid vast conform de richtlijnen 

van de Autoriteit Persoonsgegevens en draagt dit beleid uit binnen de organisatie. 

8.2  De verantwoordelijke draagt zorg voor de implementatie en uitvoering van het beleid, 

voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging 

van verwerkingen, tegen verlies of aantasting van gegevens, tegen onbevoegde 

kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan en voor een verankering van privacy 

en beveiliging in het handelen van onder 1.9 tot en met 1.14 genoemde personen. 

8.3  Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of gedeelte van de faciliteiten, die 

hij onder zich heeft. De verantwoordelijke verplicht de bewerker dit reglement na te 

leven. De taken, rechten en verplichtingen van de bewerker worden door de 

verantwoordelijke schriftelijk vastgelegd. De bewerker is verantwoordelijk voor het 

goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de 

noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere 

apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de verwerking wordt gevoerd. 

De ter zake getroffen regeling is bij de bewerker in te zien. 

4. Rechten van de betrokkenen 

 
Artikel 9 Vertegenwoordiging 
 
9.1  Indien de betrokkene niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van 

zijn belangen ter zake, dan treedt, in volgorde als hier weer gegeven als 

vertegenwoordiger voor hem op: 

 de curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van 

hem het mentorschap is ingesteld; 

 de persoonlijk gemachtigde indien de persoon deze schriftelijk heeft gemachtigd, 

tenzij deze persoon ontbreekt, c.q. niet optreedt; 

 de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet 

wenst of ontbreekt; 

 een ouder, kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst. 

9.2  De persoon, die in plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed 

vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling 

van zijn taken te betrekken. 

9.3  Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de 

verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na 

jegens deze vertegenwoordiger, tenzij de nakoming niet verenigbaar is met de zorg 

van een goed verantwoordelijke. 
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Artikel 10 Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens (toegang tot en 
verstrekking van gegevens) 
 
10.1  Voor de verwerking van zorggegevens is toestemming van de betrokkene vereist, 

tenzij het een situatie betreft als genoemd in de leden 10.3, 10.4 of 10.7 of indien 

verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift. Toestemming 

wordt verondersteld, tenzij betrokkene hier tegen schriftelijk bezwaar maakt. 

10.2  Binnen Innoforte of samenwerkingsverband kunnen – met inachtneming van het vijfde 

lid – door de verantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden 

verstrekt aan en hebben toegang tot de gegevens: 

 degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg of hulpverlening aan de 

betrokkene, voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of 

verzorging; 

 personen en instanties, wier taak het is de verleende zorg te controleren en te 

toetsen, dan wel met het oog op het beheer van de organisatie van de 

verantwoordelijke. 

10.3  Buiten Innoforte of samenwerkingsverband kunnen – met inachtneming van het vijfde 

lid – door de verantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden 

verstrekt aan: 

 hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of 

maatschappelijke dienstverlening voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een 

goede behandeling of verzorging van de betrokkene; 

 verzekeraars en zorgkantoor voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van 

het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico en de betrokkene geen 

bezwaar heeft gemaakt, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van 

de verzekerings- / zorgovereenkomst. 

10.4 De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt, 

beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot 

geheimhouding zijn verplicht. 

10.5 Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen alleen worden 

verstrekt voor zover deze gegevens uitsluitend betrekking hebben op de betrokkene 

die deze gegevens heeft verstrekt en betrokkene expliciet toestemming heeft 

gegeven. 

10.6  Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs, dat wil 

zeggen, zonder onevenredige inspanning, niet identificeerbaar zijn, kan de 

verantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve wetenschappelijk 

onderzoek en statistiek t.b.v. doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de 

gegevensverwerking. 

10.7  Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, seksuele 

leven en/of ras mogen uitsluitend worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is in 

aanvulling op de verstrekking van persoonsgegevens betreffende iemands 
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gezondheid als bedoeld in lid 10.3 en 10.4 en moeten verenigbaar zijn met het doel 

van de gegevensverwerking. 

Artikel 11 Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 
 
11.1  Tijdens uw opname kunt u uw medische en verpleegkundige gegevens inzien in 

overleg met de verpleegkundige. 

11.2 Ook na de opname heeft de betrokkene het recht kennis te nemen van de op zijn 

persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Hij dient daartoe een schriftelijk 

verzoek in bij de verantwoordelijke. De organisatie van verzoeken op inzage, 

aanvulling, correctie of verwijdering is gedelegeerd aan het hoofd van het medisch 

archief. Deze geleidt het verzoek door naar de hulpverlener, op wiens initiatief de 

betreffende gegevens zijn verzameld, diens waarnemer of opvolger. Betrokkene dient 

zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

11.3  De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden, respectievelijk worden verstrekt. 

11.4 Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige 

belangen van anderen dan de betrokkene, de verantwoordelijke daaronder begrepen. 

11.5  Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening 

worden gebracht. Grondslag voor deze onkostenvergoeding bestaat uit het Besluit 

kostenvergoeding rechten betrokkene AVG. De onkostenvergoeding voor de 

aanvraag door de patiënt zal binnen de wettelijke kaders als volgt worden berekend; 

te weten: 

 voor het verstrekken van afschriften van dossiergegevens wordt per pagina € 0,23 in 

rekening gebracht, met een maximum van € 5,- per verzoek; 

 voor het verstrekken van een afschrift op een andere gegevensdrager dan op papier 

(bijv. digitaal) wordt maximaal € 5,- in rekening gebracht; 

 gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s dan wordt maximaal 

€22,50 in rekening gebracht. 

Artikel 12 Recht op aanvulling, correctie, verwijdering van opgenomen persoonsgegevens  
 
12.1  Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de 

betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens 

12.2 De betrokkene kan (schriftelijk) verzoeken om correctie van op hem betrekking 

hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking 

onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in 

de verwerking voorkomen. 

12.3  De betrokkene kan (schriftelijk) verzoeken om verwijdering van op hem betrekking 

hebbende gegevens. 

12.4  Betrokkene dient zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 
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12.5  De verantwoordelijke bericht de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het 

verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of, dan wel in hoeverre hij daaraan 

voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. 

12.6  De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk 

wordt uitgevoerd en geeft daarvan kennis aan derden aan wie gegevens daaraan 

voorafgaand zijn verstrekt. 

12.7  De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe 

strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de 

bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor 

zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 

12.8  Het verzoek van betrokkene wordt bewaard gedurende een periode van 15 jaar na 

datum van het verzoek. 

Artikel 13 Overdracht van opgenomen gegevens 
 
13.1  De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen 

overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen verantwoordelijke. Daartoe dient 

hij een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke. 

13.2  De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een 

wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de verantwoordelijke 

jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake 

van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. 

5.  Rechtsbescherming en toezicht 

 
Artikel 14 Klachtenprocedure 
 
Elke betrokkene heeft het recht bij de verantwoordelijke een klacht in te dienen tegen de 

wijze waarop de verantwoordelijke, de beheerder of de bewerker de in dit reglement 

opgenomen regels uitvoert. Betrokkene kan zich mondeling, telefonisch of schriftelijk wenden 

tot de klachtenfunctionaris van Innoforte. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden 

dan kan de betrokkenen via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.  

 
Artikel 15 Slotbepalingen 
 
15.1  Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. 

15.2  De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken na 

publicatie/bekendmaking/plaatsing op de website. 

15.3  Dit reglement is per 24 mei 2018 in werking getreden en bij de verantwoordelijke in te 

zien. 

15.4 Desgewenst kan kosteloos een afschrift van dit reglement worden verkregen.  
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6. Leeswijzer 

 

1. Begripsbepalingen 

 
1.3 Zorggegevens 

De hier bedoelde gegevens kunnen ook andere zijn dan die rechtstreeks betrekking hebben 

op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een individu. De aangeduide hulpverlener 

kan een arts zijn, maar ook een paramedicus, psycholoog, verpleegkundige etc. 

1.5 Bestand 

In deze regeling is geen onderscheid gemaakt tussen geautomatiseerde en niet-

geautomatiseerde persoonsverwerkingen. Het accent ligt op de bescherming van de in de 

verwerking opgeslagen persoonsgegevens, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze 

gegevens op systematische wijze zijn gegroepeerd en toegankelijk gemaakt met het 

oogmerk deze ten behoeve van de zorgverlening - en de evaluatie en financiering daarvan - 

te kunnen raadplegen. In deze zin vallen dus zowel de in geautomatiseerde bestanden 

opgeslagen persoonsgegevens als niet-geautomatiseerde, ziektegeschiedenissen onder de 

bescherming van de onderhavige regeling, alle aantekeningen over personen, die bedoeld 

zijn voor communicatie met andere hulpverleners, welke deel dienen uit te maken van het 

patiëntendossier, daar mede onder begrepen. 

1.8 Betrokkene 

In de regel is dit de bewoner/cliënt die een beroep doet op de aangeboden zorg. Hierbij moet 

worden bedacht dat in samenhang met de gegevens over de betrokkene veelal informatie 

wordt vastgelegd over familieleden en andere natuurlijke personen. Uiteraard geldt voor 

eenieder de bescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

1.10 Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke heeft de zeggenschap over de persoonsverwerking. Dat wil zeggen: 

heeft met betrekking tot het functioneren van de verwerking als enige het recht te beschikken 

of te gelasten. Binnen Innoforte is de Raad van Bestuur de verantwoordelijke. 

1.11 Beheerder 

De verantwoordelijke zal het beheren; dat wil zeggen de dagelijkse zorg voor de 

persoonsregistratie(s) delegeren aan door hem aangewezen functionarissen. Dit kunnen 

bijvoorbeeld zijn de assistent controller de teamleiders of EVV’ers van de afdelingen of de 

contactverzorgende in de thuis(zorg)situatie waarbinnen de verwerking geheel of gedeeltelijk 

functioneel is ondergebracht. De structuur van de organisatie kan met zich meebrengen dat 

het beheer van de verwerking door de verantwoordelijke ook geheel of gedeeltelijk wordt 

opgedragen aan personen die buiten Innoforte werkzaam zijn. Dit laat de 

verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke echter geheel onverlet. 
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1.12 Bewerker 

Er is sprake van bewerken als het voeren van de verwerking geheel of gedeeltelijk is 

uitbesteed en plaatsvindt met behulp van faciliteiten van derden. De verantwoordelijke blijft 

altijd verantwoordelijk voor de werkzaamheden verbonden aan het doen functioneren van 

zijn verwerking. De eventuele inschakeling van hulpkrachten van buiten en de uitbesteding 

van bepaalde werkzaamheden aan een derde doen hieraan niet af. Het zou overigens 

onbevredigend zijn als de mogelijkheid niet bestaat om op de activiteiten van betreffende 

derden rechtstreeks toezicht uit te (doen) oefenen. Dit klemt nog meer in die gevallen waarin 

de betrokken derde zijn diensten tegelijkertijd aan een groot aantal andere 

verantwoordelijken verleent. De feitelijke invloed zal dan immers nog minder zijn, terwijl het 

gevaar dat de verschillende verwerkingen onvoldoende gescheiden blijven niet denkbeeldig 

is. Om deze reden is in artikel 8.3. van dit reglement een bepaling ter zake opgenomen 

betreffende de door de verantwoordelijke aan de bewerker te stellen verplichtingen. 

1.13 Gebruiker  

Uit de gegeven omschrijving volgt dat de gebruiker degene is die de verwerking gebruikt ten 

behoeve van de in 4.2 van dit basisreglement omschreven doelstellingen. De gebruiker zal 

dus meestal de verpleegkundige, de EVV’er en dergelijke zijn. De gebruiker raadpleegt de in 

de verwerking opgenomen gegevens, voegt daaraan nieuwe toe en verstrekt eventueel 

informatie uit de verwerking aan derden. Deze laatste worden uitdrukkelijk niet als gebruiker 

van de verwerking aangemerkt. 

2. Reikwijdte 

 
Behoeft geen verdere toelichting. 

3. Beheer van de persoonsgegevens 

 
In dit artikel wordt nauwkeurig omschreven wat deze verwerking beoogt, welke gegevens 

daarvoor worden gebruikt en wie ze gebruikt of mag inzien. De gegevens moeten juist zijn, 

toereikend en op zorgvuldige wijze worden verzameld. Persoonsgegevens die niet ter zake 

doen mogen niet worden verzameld. De gegevens mogen in principe alleen worden gebruikt 

voor het doel dat verwerking noodzakelijk maakt en de gegevens mogen niet worden 

verwerkt op een wijze die met het doel onverenigbaar is. De uitzondering hierop wordt in 

artikel 3.4 beschreven. 

4. Doelstellingen van de verwerking 

 
Het doel van de verwerking hangt nauw samen met de aard van de aangeboden zorg en het 

functioneren van Innoforte. Bij de omschrijving van het doel van de verwerking dient dan ook 

in de eerste plaats met deze twee componenten rekening te worden gehouden. Als ook 

andere doeleinden dan (directe) zorgverlening worden nagestreefd (bijvoorbeeld onderwijs) 

dan dienen deze doelstellingen expliciet te worden vermeld. Dit kan van belang zijn voor de 

toegankelijkheid van de verwerking.  
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5. Rechtmatige grondslag verwerking 

 
Dit artikel bevat een opsomming van gronden voor toelaatbare gegevensverwerking. Van 

'gerechtvaardigde doeleinden' kan alleen sprake zijn als deze met inachtneming van artikel 5 

kunnen worden bereikt. Bovendien moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit 

en subsidiariteit. Dit houdt in dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet 

onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en mag het doel in redelijkheid niet op een 

andere minder nadelige wijze kunnen worden verwerkelijkt. 

Ondubbelzinnige toestemming: Om te kunnen spreken van daadwerkelijke toestemming van 

de betrokkene zijn drie punten essentieel. 

1. De betrokkene moet in vrijheid zijn wil kunnen uiten. 

2. De toestemming moet 'gericht' zijn, dat wil zeggen betrekking hebben op een 

bepaalde gegevensverwerking of een beperkte categorie van gegevensverwerkingen. 

Duidelijk moet zijn welke verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal 

plaatsvinden, en als het daarbij gaat om een verstrekking aan derden, ook aan welke 

derden. Een zeer brede en onbepaalde machtiging tot het verwerken van gegevens 

kan niet als ondubbelzinnige toestemming in de zin van de AVG worden aangemerkt. 

3. Als derde voorwaarde geldt het 'informed consent': de betrokkene kan slechts 

verantwoord zijn toestemming geven wanneer hij zo goed mogelijk is ingelicht. Het 

vragen van de toestemming van de betrokkene impliceert dat hij op de hoogte moet 

worden gesteld van de gang van zaken met betrekking tot de gegevensverwerking. 

Deze (informatie)plicht berust in beginsel bij de verantwoordelijke c.q. bewerker. Als 

toestemming niet aan deze eisen voldoet is zij nietig. 

Het vereiste van 'ondubbelzinnige' toestemming houdt in dat de verantwoordelijke niet mag 

uitgaan van toestemming indien de betrokkene geen opmerkingen maakt over de 

gegevensverwerking, daarbij uitgaande van de kennis die hij op grond van maatschappelijke 

opvattingen redelijkerwijs bij de betrokkene aanwezig mag achten. Elke twijfel moet bij hem 

zijn uitgesloten over de vraag of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor 

welke specifieke verwerkingen deze toestemming is gegeven. Noodzakelijk voor het 

gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde aan wie de gegevens worden 

verstrekt, tenzij het privacybelang domineert. Berust de verwerking uitsluitend op deze 

grondslag, dan kan de betrokkene daartegen verzet aantekenen. Een gerechtvaardigd 

belang is bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering. Het verwerken van persoonsgegevens 

moet gerechtvaardigd kunnen worden ten aanzien van elke individuele betrokkene. Het is 

bijvoorbeeld niet toegestaan om alle werknemers af te luisteren om te achterhalen of 

bedrijfsgeheimen aan derden worden verstrekt, wanneer slechts bepaalde werknemers een 

risico vormen. Verantwoordelijke en betrokkene kunnen dus tegengestelde belangen hebben 

bij een gegevensverwerking. Alleen in het geval dat het belang van de betrokkene op 

bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer doorslaggevend is dient de verantwoordelijke 

af te zien van de gegevensverwerking. 
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6. Bewaartermijnen 

 
In algemene zin kan deze bepaling in de praktijk vertaald worden door dossiers te 

vernietigen wanneer deze gedurende een aaneengesloten periode van vijftien jaren niet 

gebruikt zijn voor de vastlegging van gegevens ten behoeve van de directe zorg.  

7. Kennisgeving 

 
Binnen Innoforte zal in het algemeen mogen worden aangenomen dat de geregistreerde 

weet of kan weten dat registratie van gegevens plaatsvindt. De wet geeft echter ook aan dat 

de verantwoordelijke duidelijk moet zijn over de doelen waarvoor hij de gegevens wil 

verwerken. De betrokkenen hebben in de regel geen kennis van die doelen en worden 

daarom geïnformeerd via de website en informatiefolder bij het ondertekenen van de 

zorgovereenkomst. Voor het opvragen van afschriften uit het dossier kan Innoforte een 

vergoeding vragen waarvan de hoogte door de overheid is vastgesteld, zie Besluit 

kostenvergoeding rechten betrokkene van de AVG. Indien andere doelen dan zorgverlening 

(inclusief ondersteunende functies als financiële administratie, evaluatie van de hulp en 

beleidsvoering) een zelfstandig doel vormen van de registratie (bijvoorbeeld voor 

wetenschappelijk onderzoek), kan niet worden aangenomen dat den bewoner/cliënt van 

deze doelstellingen weet heeft. Kennisgeving aan individuele betrokkenen van de verwerking 

van hun gegevens, alsmede van de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, is in die 

gevallen noodzakelijk. Kennisname van het feit van opname in een verwerking zou in 

bepaalde gevallen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de betrokkene. Het 

behoort tot de verantwoordelijkheid van de behandelend arts te beoordelen of in een 

dergelijk geval verwerking achterwege kan blijven. 

8. Beveiliging 

 
Dit artikel spreekt voor zich. 

9. Vertegenwoordiging 

 
Dit artikel spreekt voor zich. 
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10. Specifieke regels voor verwerking zorggegevens 

 
Verstrekking van gegevens 

Voor het verstrekken van persoonsgegevens (welke identificeerbaar zijn tot een natuurlijk 

persoon) aan derden is schriftelijke toestemming van de betrokkene nodig. Uiteraard moeten 

onder 'derden' ook de naaste (familie)betrekkingen worden verstaan. Op dit beginsel zijn de 

volgende uitzonderingen mogelijk: 

 Wettelijke voorschriften zoals melding van besmettelijke ziekten en melding van 
beroepsziekten 

 Gegevensverstrekking zoals genoemd in lid 10.3 en 10.4. Het accent ligt hier op de 
noodzakelijk te verstrekken gegevens. De gehanteerde term 'rechtstreeks betrokken 
zijn bij' duidt hierop. Als personen, bedoeld in lid 10.3 eerste dot, komen in het 
algemeen meerdere personen in meerdere functies in aanmerking. Het gaat hier 
doorgaans om medebehandelaars. De in lid 10.4 eerste dot genoemde personen 
zullen in de praktijk personen zijn die de werkzaamheden van een collega (tijdelijk) 
overnemen. Om duidelijk te maken dat met 'controle en toetsing' in artikel 10.3 niet 
het werk van de Controller is bedoeld, is de uitvoering in het kader van de 
financiering van de zorg niet aan dit artikel toegevoegd. Gegevensverstrekking aan 
instanties buiten Innoforte, wier taak het is toezicht te houden op de kwaliteit van 
verleende zorg en de beroepsuitoefening, wordt geacht te vallen onder de bepaling 
welke is opgenomen in art. 10.4.  
 

Toegang tot persoonsgegevens 

Uitgangspunt is dat zorggegevens slechts toegankelijk dienen te zijn voor de hulpverleners 

die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg of hulpverlening aan de betrokkene. 

Daarbij zal dan moeten worden aangegeven tot welke gegevens toegang nodig is, gelet op 

hun taken. In dit geval dient overwogen te worden in hoeverre de toegang beperkt kan 

blijven tot actuele gegevens (in tegenstelling tot historische gegevens); Voor zover de 

toegang tot de geregistreerde gegevens niet plaatsvindt met het oog op de zorgverlening 

aan de patiënt, maar met het oog op andere doeleinden van de registratie, zoals onderwijs, 

dienen hiervoor de nodige toegangsregels in acht te worden genomen. Men zie het ter zake 

gestelde in de toelichting bij art. 4. Voor zover dit niet gebeurt, moet kennisname van 

gegevens in verband met bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek geacht worden te vallen 

onder de regels betreffende verstrekking van gegevens aan derden. Patiënten informatie 

wordt met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. U kunt aan deze 

uitgave geen rechten ontlenen. 

11. Recht op inzage en afschrift 

 
De handelwijze van de hulpverlener kan ertoe leiden dat meerdere gegevensverzamelingen 

met betrekking tot de betrokkene zijn vastgelegd, bijvoorbeeld als gevolg van inschakeling 

van ondersteunende specialisten. Het verzoek om inzage wordt daarom bij de beheerder 

ingediend. De beheerder geleidt zo nodig het verzoek om inzage door naar de hulpverlener, 

die het initiatief heeft genomen tot het laten verzamelen van de gegevens. Betreffende 

hulpverlener kan van oordeel zijn dat inzage van gegevens kan leiden tot 

gezondheidsschade. In dat geval zal de hulpverlener de betrokkene wijzen op mogelijke 

nadelen van inzage. Blijft de betrokkene bij zijn wens om inzage, dan kan de hulpverlener 

aanraden tot inzage-onder-begeleiding, hetzij van hem zelf, hetzij van een derde voldoende 
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deskundige. De betrokkene mag deze raad naast zich neerleggen. Er is sprake van een zo 

spoedig mogelijke inzage. Een termijn van twee weken moet als redelijk worden gezien. Er 

kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen, waarin deze termijn niet kan 

worden gehaald. Ook dan geldt dat inzage zo spoedig mogelijk dient te geschieden. De 

houder dient de verwerking zodanig in te richten of doen inrichten dat inzage ook werkelijk 

mogelijk is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met privacybelangen van eventuele, 

in de verwerking genoemde, derden. Hun gegevens (bijvoorbeeld van gezinsleden) vallen in 

principe buiten de inzage. Indien deze niet van de overige gegevens in de verwerking 

kunnen worden gescheiden, hetgeen de beroepsbeoefenaar vooraf aan betrokkene(n) 

kenbaar dient te maken, kan dit reden zijn inzage geheel te weigeren, eventueel met het in 

het geding zijnde beroepsgeheim. Indien blijkt dat de patiënt onder druk staat van derden, 

die belang hebben bij inzage van de hem betreffende gegevens, verdient het aanbeveling de 

patiënt te wijzen op de soms zeer verstrekkende consequenties die het verstrekken van zijn 

medische gegevens aan derden kan hebben. 

Bij het formuleren van dit artikel heeft voorop gestaan dat de betrokkene een eigen 

verantwoordelijkheid heeft, mede in verband met zijn medebeslissingsrecht. Het spreekt 

vanzelf dat dit uitgangspunt de verantwoordelijkheid van de hulpverlener met betrekking tot 

zijn handelen en de verslaglegging daarvan geheel onverlet dient te laten. Het is denkbaar 

dat de hulpverlener in geweten meent te moeten besluiten tot afwijzing van het verzoek om 

inzage, in welk geval hij de verplichting heeft zich te verantwoorden en daarbij in het uiterste 

geval door partijen een beroep op de rechter kan worden gedaan. Voor het uitoefenen van 

het inzagerecht door betrokkenen worden in principe geen kosten in rekening gebracht.  

Het om niet kennisnemen van gegevens die de eigen ziektegeschiedenis betreffen, behoort 

door Innoforte mogelijk te worden gemaakt in het kader van algemeen in te stellen eisen 

inzake een goede voorlichting en behandeling. Medebeslissing door de betrokkene omtrent 

diens behandeling veronderstelt goede en volledige informatie en daarvoor mag in beginsel 

geen financiële drempel worden opgeworpen. Wanneer Innoforte meent dat er voldoende 

redenen zijn van dit beginsel af te wijken - de vraagstelling van de betrokkene leidt voor 

Innoforte tot kosten die niet meer in verhouding staan tot het uit te oefenen recht - kan in 

laatste instantie de rechter een bedrag vaststellen. Wanneer om afschriften van (delen van) 

de verwerkingen wordt gevraagd, wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de 

wettelijke richtlijnen. 

12. Recht op aanvulling, correctie en verwijdering 

 
De beslissing over het verzoek om correctie of vernietiging van gegevens is gelaten aan de 

hulpverlener, die de zorg verleende en de betreffende gegevens heeft aangebracht. In artikel 

12 betreft het gegevens die (in de visie van betrokkene) incorrect, onvolledig of in strijd met 

het reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. Verzoeken tot aanvulling van 

gegevens dienen, mits niet onredelijk in omvang, in beginsel te worden gehonoreerd. 

Indien over de gevraagde verbetering geen overeenstemming wordt bereikt tussen de 

betrokkene en de verantwoordelijke, c.q. de hulpverlener moet de opvatting van de 

betrokkene over de juiste versie van de gegevens desgewenst als bijlage aan zijn gegevens 

worden toegevoegd. 
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13. Overdracht van opgenomen gegevens 

 
De betrokkene dient zeggenschap te hebben over zijn gegevens ook in de zin dat hij zijn 

gegevens kan doen overdragen naar een andere verantwoordelijke. In bepaalde gevallen 

kan ook de verantwoordelijke de wens hebben de door hem gehouden persoonsgegevens 

over te dragen aan een ander. In de praktijk kan zich dit voordoen in geval van fusie. In 

beginsel dient de verantwoordelijke het voornemen tot overdracht openbaar te maken, 

bijvoorbeeld via een lokaal of regionaal periodiek met de mededeling dat de betrokkenen 

binnen een te noemen redelijke termijn bezwaar kan maken tegen de overdracht. Indien 

bezwaar wordt gemaakt dient de verantwoordelijke zo spoedig mogelijk de gevraagde actie 

te ondernemen. Indien de verantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens van 

één persoon of een selectie van personen over te dragen, dient hij hiervoor wel de expliciete 

toestemming van betrokkene(n) te vragen. 

14. Klachten 

 
De verantwoordelijke fungeert als eerste klachtadres wanneer de betrokkene van oordeel is 

dat de bepalingen van het reglement niet worden nageleefd. De klachtenregeling van 

Innoforte is eveneens van toepassing op klachten betreffende het naleven van dit reglement 

”verwerking persoonsgegevens bewoners en cliënten”. 

15. Slotbepalingen 

 
Het reglement is van kracht gedurende de looptijd van de verwerking(en). Indien de 

verwerking in andere handen overgaat, is artikel 13 van toepassing. De verantwoordelijke 

kan wijzigingen in het reglement aanbrengen. Voordat deze wijzigingen worden 

geëffectueerd, dienen ze bekend te worden gemaakt aan belanghebbenden, zowel extern 

(betrokkenen) als intern (onder meer de gebruikers van de verwerkingen), opdat deze de 

mogelijkheid wordt geboden daartegen bezwaar te maken. Dit bezwaar kan stoelen op de 

overtuiging dat het aangepaste reglement in strijd is met de wet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd, mei 2018 Raad van Bestuur, C.H.M.A.T. Welling. Bijgewerkt naamgeving wetten, instanties, 
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