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Privacy beleid  
 
In dit privacy beleid beschrijven we hoe we binnen verloskundigenpraktijk Materna omgaan 
met privacy gevoelige gegevens. 
Alle medewerkers binnen verloskundigenpraktijk Materna hebben zich verplicht om 
vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens  
We weken volgens de onderstaande wetten: 

 
o WGBO;  zie voor meer info; https://www.knov.nl/werk-en-

organisatie/tekstpagina/302-3/wet-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-
wgbo/hoofdstuk/49/wet-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-wgbo/ 
Hieronder valt ook het beroepsgeheim. 

o AVG; https://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/823-3/algemene-
verordening-gegevensbescherming-avg/ 

 
Verwerken van gegevens: 

o De volgende organisaties verwerken gegevens voor ons en om die reden hebben 
zij een verwerkers overeenkomst met ons afgesloten:  

o Perined  (statistieken rondom zwangerschap en geboorte) 
o Peridos (prenatale screening) 
o Vecozo, (verzekeringsgegevens) 
o Compossible (enquête)  
o MBV ( accountant) 

 
 
Toestemming: 

o Aan het begin van een zwangerschap vragen we specifieke toestemming voor een 
aantal zaken, onder andere om gegevens met andere partijen te delen. 
Waaronder:   

o Perined, bedoeld voor de statistieken, deze zijn noodzakelijk om de zorg te 
verbeteren. 

o Peridos, bedoeld voor het regelen en toezien op de prenatale screening, 
verder worden in peridos ook de statistieken rondom de screening 
bijgehouden.  

o Onder de wet WBGO ( we hebben een behandelingsovereenkomst) valt het 
verwerken van de medische gegevens van de zwangere. 
Gegevens worden gedeeld met ketenpartners. Dat wil zeggen: zorgverleners die 
noodzakelijk zijn voor het verlenen van goede zorg (waaronder: gynaecoloog, 
kinderarts, huisarts, consultatiebureau)  
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Opslag van gegevens 
o Alle medische gegevens worden 20 jaar bewaard in Vrumun (softwareprogramma 

waar medische dossiers worden opgeslagen en verwerkt) 
o Persoonsgegevens worden goed beveiligd  tegen onbevoegde toegang en niet 

langer bewaard dan nodig (20 jaar) voor een goede zorgverlening 
o Papieren gegevens bewaren we in een gesloten kast. 
o We slaan privacygevoelige informatie niet op in de cloud. 
o Onze computers zijn beveiligd met een adequate virusscanners en 

wachtwoorden.  
o Waarnemende verloskundigen en stagiaires hebben toegang tot de medische 

gegevens, zij hebben geheimhoudingsplicht en dit tevens verklaart door middel 
van een privacy verklaring. Tevens niet medisch onderlegde ondersteuning 
binnen de praktijk zijn middels een privacy verklaring verplicht tot 
geheimhouding.  

 
Email 

o Privacy gevoelige informatie wordt alleen verstuurd via de email als de zwangere 
hier specifiek toestemming voor heeft gegeven, het gaat dan om email verkeer 
tussen de verloskundigenpraktijk en cliënte en mogelijk andere zorgverleners 
betrokken bij de zorg. 

o De bij ons bekende e-mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt 
tenzij hier specifiek toestemming voor is gegeven. 

o Privacy gevoelig informatie wordt niet of onherleidbaar gemaild met andere 
zorgverleners als er geen sprake is van een beveiligde e-mailomgeving. 

o Persoonsgegevens worden niet verstuurd of gedeeld via whats-app. Whats-app is 
ook geen contact mogelijkheid met de zwangere. 

 
Datalek 

o We hebben een protocol beveiligingsincidenten en datalekken, dit op kan op 
verzoek worden ingezien.  
In het kort:  
in geval van een beveiligingsincident is Loes Oude Weernink contactpersoon. 
Binnen 72 uur wordt vastgesteld of er sprake was van een data-lek en zal deze zo 
nodig gemeld worden. Er zal worden ingeschat wat de schade is, betrokken 
personen zullen hiervan op de hoogte gesteld worden indien er aantoonbare 
schade is ontstaan. Alle medewerkers van de praktijk zijn hiervan op de hoogte.  
 

 
 


