
Privacyverklaring Huisartsenpraktijk de Componist 
 

 

Om goede zorg te kunnen verlenen legt Huisartsenpraktijk de Componist medische gegevens 

van cliënten vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 

(WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we deze 

gegevens alleen gebruiken voor het verlenen én verbeteren van medische zorg. 

 

Binnen ons Gezondheidshuis werken meerdere zorgverleners van verschillende disciplines 

nauw samen. Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken met hun eigen systemen en 

cliëntdossiers. 

Dat betekent dat u bij elke discipline waar u onder behandeling bent een eigen dossier heeft. 

De zorgverlener van de desbetreffende discipline is verantwoordelijk voor dit dossier. 

 

Huisartsenpraktijk de Componist verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden: 

• Voor zorgverlening 

• Voor kwaliteitsdoeleinden 

• Voor wetenschappelijk onderzoek en evaluaties (de gegevens zijn niet herleidbaar 

naar individuele personen) 

Uw gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en alleen zorgverleners die 

rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen, voor zover 

dat noodzakelijk is voor de behandeling. 

 

Bewaartermijn 

Huisartsenpraktijk de Componist bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen 

van zorg en zolang de wet ons verplicht om deze gegevens te bewaren. 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Huisartsenpraktijk de Componist verzamelt gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 

waaronder voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en Julius Huisartsen Netwerk. Cliënten 

kunnen meer informatie opvragen over de onderzoeken en ook een eventueel bezwaar laten 

registreren bij de eigen zorgverlener of via het contactformulier via de website. 

 

Rechten van de cliënt 

Iedere cliënt heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet 

kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als 

cliënt kunt u een verzoek indienen om de gegevens in te zien door contact op te nemen met 

uw eigen zorgverlener. 

 

Klachten of complimenten 

Wanneer u als cliënt een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken dan 

vernemen wij dat graag. Bij een klacht kunt u via het contactformulier contact opnemen met 

onze Functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris voor de 

gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn
https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/nl/julius-huisartsen-netwerk

