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Privacyreglement 
Huisartsenpraktijk Hermsen, uw persoonsgegevens en uw privacy  
 
Algemeen 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  
Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese  
Unie (EU). De AVG beschermt privacy en persoonsgegevens. Een organisatie die met persoons- 
gegevens werkt, heeft volgens de AVG bepaalde plichten en degene van wie de gegevens  
zijn, heeft volgens de AVG bepaalde rechten. Naast de AVG gelden er specifieke regels voor  
de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige 
Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Hermsen informeert u over 
uw rechten en onze plichten die gelden volgens de AVG en de WGBO. 
 
Persoonsgegevens 
In onze huisartsenpraktijk verwerken we diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u medisch te 
kunnen behandelen en het is nodig voor de financiële afhandeling van de behandeling. Daarnaast kan 
verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor 
uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de verplichte melding van een 
besmettelijke ziekte via de Wet Publieke Gezondheid). 
 
Plichten 
Huisartsenpraktijk Hermsen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Huisartsenpraktijk Hermsen als volgt. 
 

• De praktijk verzamelt uw gegevens met specifieke doelen: 
o voor zorgverlening; 
o voor doelmatig beheer en beleid; 
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
• De praktijk stelt u op de hoogte van het feit dat de praktijk persoonsgegevens van u verwerkt. Dit kan 

door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website. 
• Alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Hermsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk met uw 

persoonsgegevens om te gaan. 
• De praktijk beveiligt uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang.  
• De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor zorgverlening. Voor 

medische gegevens is deze bewaartermijn in principe vijftien 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 uw behandelaar. 

 
Rechten 
U heeft als patiënt bij Huisartsenpraktijk Hermsen de volgende rechten. 
 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens de praktijk van u verwerkt. 
• Het recht op inzage en afschrift van deze gegevens (voor zover het de privacy van een ander niet 

schaadt). 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.  
• Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan de praktijk alleen 

tegemoetkomen als het voor een ander niet van aanmerkelijk belang is om de gegevens te bewaren 
en/of het niet nodig is om de gegevens via een wettelijke regeling te bewaren.  

• Het recht op toevoeging 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. 

 
Wilt u gebruikmaken van deze rechten, dan maakt u dit mondeling of schriftelijk via het aanvraagformulier 
inzage medische gegevens bekend aan Huisartsenpraktijk Hermsen. U kunt uw belangen ook laten behartigen 
door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of uw mentor). 


