Privacystatement
Deze website, www.verloskundigenbolwerk.nl, wordt onderhouden door
Verloskundigen Bolwerk. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe wij omgaat met
de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het
privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën
persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden
gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden
verstrekt.
Verloskundigen Bolwerk is gevestigd te Staten Bolwerk 8, 2011 ML te Haarlem en
ingeschreven onder inschrijvingsnummer
34355224 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over
het privacystatement wij bereikbaar op telefoonnummer 023-5320434. Ook kan je
contact opnemen per e-mail info@verloskundigenbolwerk.nl
Verwerkingen van persoonsgegevens
Verloskundigen Bolwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. “Verloskundigen
Bolwerk” gebruikt patiëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn
opgeslagen. Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaatst na
schriftelijke toestemming van ouders/voogd. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
● NAW gegevens
● Geslacht
● Geboortedatum
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Burgerservicenummer (BSN)
● religie
● burgerlijke staat
● Naam huisarts
● Gegevens over jouw activiteit op deze website
De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelende zorgverleners
van “Verloskundigen Bolwerk”.

●
●
●
●

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
“Verloskundigen Bolwerk” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor
verslaglegging.
Om zorgkosten te kunnen declareren bij zorgverzekeraars.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
Om, na mondelinge of schriftelijke toestemming van u, overleg met eventuele andere
behandelaars van u te hebben wanneer dit ten goede komt van de
zwangerschapsbegeleiding.
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“Verloskundigen Bolwerk” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in
het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
De instanties waarmee “verloskundigen Bolwerk” uw gegevens kunnen delen
zijn
“Verloskundigen Bolwerk” gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Onatal: gebruiken wij om op een veilige manier een digitaal patientendossier aan te
leggen en is na uw toestemming ook te bereiken door de gynaecologen en klinisch
verloskundigen van het “Spaarne Gasthuis” te Haarlem.
Zorgdomein en Zorgmail; gebruiken wij voor een veilige mailwisseling met andere
zorgverleners
Perined Insight; heeft als doelstelling om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening
in Nederland te vergroten door inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door geleverde
zorg van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen en deze zorg te
verbeteren. Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten
omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt.
Peridos; is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de
screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
gegevens vastleggen. Gegevens om de kwaliteit en het primaire proces van de
screening te verbeteren en optimaliseren.
Preaventis; is een landelijk registratie-systeem waarin de bloeduitslagen van uzelf en
na de geboorte van uw kind worden vastgelegd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het
bloedonderzoek te waarborgen en bij eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als er
sprake is van Rhesus-negativiteit van de zwangere, of een afwijkende hielprikuitslag)
tijdig actie te kunnen ondernemen. Ook de gegevens van de gehoortest en het
rijksvaccinatieprogramma worden aan Praeventis doorgegeven. Voor meer
informatie: www.rivm.nl.
Vecozo; speelt een maatschappelijke rol in de kostenbeheersing in de Nederlandse
zorgsector. Met het digitaal communicatiepunt richten zij zich op het verlagen van de
administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg.
Bewaartermijn
“Verloskundigen Bolwerk” bewaart je persoonsgegevens en je eventuele bijzondere
persoonsgegevens 15 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor het bewaren van
medische gegevens. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is
aangegeven welke criteria “Verloskundigen Bolwerk” hanteert om te bepalen hoe
lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart “Verloskundigen Bolwerk” de
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan jouw
gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.
Verwerkers en andere derden
Wij werken samen met verschillende zorgverleners uit de geboortezorg. Wij vragen
uw toestemming voor het delen van uw gegevens met andere zorgverleners als het
nodig mocht zijn.
Andere zorgverleners:

●
●
●
●
●
●

De huisarts
De gynaecoloog of Klinisch verloskundigen
De kinderarts
Het kraambureau
Het consultatiebureau (bij overname van zorg als u bevallen bent)
Andere zorgverleners bij wie u onder behandeling zou kunnen zijn

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van “Verloskundigen Bolwerk” worden
verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en
sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van “Verloskundigen Bolwerk”
en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw
persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van
de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden
ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of
een rechterlijke uitspraak.
Uw privacy-rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heb
je een aantal rechten. Je hebt het recht om “Verloskundigen Bolwerk” te verzoeken
om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissen van je
persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om “Verloskundigen Bolwerk”
te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van
gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het
mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact
opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Wij willen u graag informeren over het opsturen van geboortekaartjes. Cliënten
sturen ons vaak na de geboorte van hun kindje een geboortekaartje. Indien u g
 één
toestemming geeft voor het ophangen van u geboortekaartje in onze wachtkamer
dan horen wij dat graag van u.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het “Verloskundigen Bolwerk” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@verloskundigenbolwerk.nl.
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe of andere verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe
verloskundige op de hoogte is van uw medische en obstetrische gegevens. Het is
verplicht dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe
verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval
binnen een maand, nadat u uw oude verloskundige heeft gevraagd het dossier over
te dragen aan uw nieuwe verloskundige.
Uw medisch dossier wordt door uw verloskundige overgedragen middels een
beveiligde verbinding genaamd Zorgmail. U kunt het dossier ook bij ons verkrijgen of

op komen halen. U altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw
dossier.
Wijzigingen
Dit privacy-statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig
dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het
laatst gewijzigd op september 2019.

Cookieverklaring:
“Verloskundigen Bolwerk” gebruikt alleen technische, functionele en analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.

