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Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk: uw rechten en onze plichten.

Achtergrond
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van
wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de
gezondheidszorg en in klinisch onderzoek (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO),
Wet Medische Wetenschappelijk onderzoek met Mensen (WMO) en Good Clinical Practice (ICHGCP)).
Praktijk
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u te
kunnen identificeren, goed te informeren over onderzoeken en u medisch goed te kunnen begeleiden
en voor het financieel afhandelen van de reis- en/of deelnamekosten. Daarnaast kan verwerking
noodzakelijk zijn bijv. voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een
wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke
Gezondheid.
De plichten van de praktijk
PT&R is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk
plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
U wordt via dit document op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Dit document is terug te vinden op onze website. Alle medewerkers binnen PT&R hebben
zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden
goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. De systemen die gebruikt worden voor klinisch onderzoek
bevatten meestal een verplicht audittrail. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat
noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 25 jaar (conform ICH-GCP, de
regelgeving voor klinisch onderzoek), tenzij langer bewaren noodzakelijk is conform wet/regelgeving
Uw rechten als betrokkene
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor
wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is, te bepalen
door de verantwoordelijke binnen PT&R.
 Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de
gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling
niet bewaard moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen 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.
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Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk laten weten. Dit kan ook een
vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van PT&R hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te
gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw
uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv
wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Vastgelegde gegevens, kunnen voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld
worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom
gegevens krijgt).
Uitwisseling gegevens
PT&R wisselt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts en/of specialist.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch
specialisten: uw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie u niet mag gebruiken,
bijv. bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee
houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met
uw medische gegevens? Dan gaat de onderzoeksarts van PT&R hierover graag met u in gesprek.
Deze kunt u bereiken via 046 4758687 of email info@ptr.nu
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