
 

 

Hoofdstuk 1 Begrippen  
 

a. Persoonsgegevens 

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon. 

 

b. Medische of psychologische gegevens 

Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of 

geestelijke gesteldheid van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar op 

het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening. 

 

c. Verwerking van persoonsgegevens 

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 

waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen 

of vernietigen van gegevens. 

 

d. Verstrekken van persoonsgegevens  

Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens. 

 

e. Verzamelen van persoonsgegevens 

Het verkrijgen van persoonsgegevens. 

 

f. Bestand 

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van 

gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch 

bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op 

verschillende personen. 

 

g. Verantwoordelijke  

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, 

alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking 

van persoonsgegevens vaststelt. De directeur is de verantwoordelijke binnen de 

Trombosedienst Leiden . 

 

h. Bewerker  

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, 

zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Voor de Trombosedienst 

Leiden is dit de Centrale Dienst Informatie voorziening van het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC) en de firma Asolutions.   

 

i. Betrokkene 

Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft. Dit zijn de patiënten die 

behandeld zijn of worden door de Trombosedienst Leiden. 
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j. Gebruiker 

Degene die geautoriseerd is persoonsgegevens te verzamelen, in te voeren en/ of te 

muteren, dan wel van enigerlei uitvoer van de verzameling en verwerking kennis te 

nemen. Dit zijn de medewerkers van de Trombosedienst Leiden. De autorisatie wordt 

verleend door de verantwoordelijke. 

 

k. Derde 

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, de gebruiker, of 

enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker 

gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. 

 

l. Ontvanger 

Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Dit kan zowel een persoon 

zijn binnen de organisatie van de verantwoordelijke als een persoon buiten de 

organisatie.  

 

m. Toestemming van de betrokkene  

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene 

aanvaardt dat betreffende persoonsgegevens van hem worden verwerkt. 

 

n. Klachtencommissie 

De door de organisatie ingestelde commissie die belast is met de behandeling van 

klachten op het gebied van cliëntenzorg. Binnen de Trombosedienst Leiden is dit de 

klachtencommissie van het LUMC. 

 

o. WBP 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin staan de regels met betrekking van het 

verwerken van persoonsgegevens.  

 

p. WGBO 

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Hierin staan de rechten en 

plichten van patiënten in de zorg omschreven.  

 

q. WPG 

Wet Publieke Gezondheid. Gezondheid beschermende en gezondheid 

bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit.  

 

r. CBP  

Het College Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP is het orgaan dat door de 

WBP wordt aangewezen om toe te zien of de verwerking van persoonsgegevens 

plaatsvindt overeenkomstig de wet. 

 

Hoofdstuk 2 Reikwijdte 
Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk 

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet 

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn 

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit reglement 

geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, uitgevoerd door de 

medewerkers en toegelaten beroepsbeoefenaren van de Trombosedienst Leiden. 
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Hoofdstuk 3 Doelstellingen  
Met dit privacyreglement wil de Trombosedienst Leiden aantonen dat zij de 

privacy van haar patiënten waarborgt. Door middel van dit reglement wordt 

inzichtelijk wie volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 

(WGBO) en de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) inzage heeft tot de 

persoonsgegevens en hoe hiermee omgegaan dient te worden.  

Hoofdstuk 4 Verzamelen van gegevens 
De persoonsgegevens van betrokkene worden door de Trombosedienst 

Leiden verkregen van: 

 

 De betrokkene zelf of diens wettelijk vertegenwoordiger; 

 De hulpverlener, die opdracht geeft tot het verrichten van de 

antistollingsbehandeling. Het betreft hier de gegevens die worden vermeld bij 

de aanvraag via het daarvoor bestemde aanvraagformulier;  

 Resultaten van uitgevoerd onderzoek;  

 Informatie die gedurende het patiëntencontact wordt verkregen; 

 Gegevensbestanden bevattende persoonsgegevens, afkomstig van 

zorgverzekeraars. 

 

Hoofdstuk 5 Voorwaarden voor rechtmatige verwerking 
 Voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, dient aan de 

volgende voorwaarden te worden voldaan: 

 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op 

behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doelen verzameld. 

 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die 

onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de 

doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, 

toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.  

 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 

verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de 

verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt 

bepaald door dit reglement.  

 

Hoofdstuk 6 Verwerking van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene voor 

de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Deze toestemming 

hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk te worden verkregen. Voordat de betrokkene 

zijn toestemming geeft, dient deze goed geïnformeerd te zijn door de 

Trombosedienst Leiden. Daarnaast dient minimaal aan één van de volgende 

voorwaarden te worden voldaan. 
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De verwerking is noodzakelijk in verband met:  

 

 de uitvoering van een overeenkomst die de Trombosedienst Leiden met de 

betrokkene heeft gesloten waarbij de betrokkene partij is, of voor 

handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die 

noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst, of 

 het nakomen van een wettelijke verplichting, of 

 ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene, of  

 de vervulling van een publiekrechtelijke taak, of 

 een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde 

waarbij het belang van de betrokkene van wie de gegevens worden 

verwerkt niet prevaleert. 

 

Hoofdstuk 7 Beveiliging  
De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische 

maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen 

enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, 

rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten 

uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de 

verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

Om toegang te krijgen tot digitale persoonsgegevens binnen de 

Trombosedienst Leiden, dient men gebruik te maken van een uniek wachtwoord. 

Patiënten kunnen via de webportal Tropaz met behulp van een inlogcode en 

wachtwoord toegang krijgen tot dat deel van het dossier dat relevant is voor hun 

behandeling.  

 

Hoofdstuk 8 Geheimhoudingsplicht 
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, 

beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot 

geheimhouding zijn verplicht. 

 

Hoofdstuk 9 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
Persoonsgegevens van betrokkenen kunnen worden verstrekt aan:  

 

 Personen binnen de Trombosedienst Leiden noodzakelijk voor de uitvoering 

van de aan hen opgedragen taken; 

 Personen/instellingen die aan de Trombosedienst Leiden opdracht hebben 

gegeven tot het verrichten van een (medisch) onderzoek en/of het verzorgen 

van een behandeling. Indien het andere personen of instellingen betreft dan 

hiervoor genoemd, is verstrekking slechts mogelijk indien de betrokkene 

uitdrukkelijk toestemming geeft; 

 Ziektekostenverzekeraars. Dit betreft slechts financieel-administratieve 

gegevens ingevolge een overeenkomst met de verzekeraar;  

 Personen/instellingen met als doel het uitvoeren van statistiek, wetenschap en 

onderwijs. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd (gegevens zijn niet 

tot het individu herleidbaar). De verantwoordelijke en de 
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onderzoeker/onderwijzer maken afspraken over de te treffen maatregelen in 

verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkene.  

 De betrokkene zelf, indien het verzoek voldoet aan de voorwaarden zoals in 

hoofdstuk 15 beschreven. 

 

Hoofdstuk 10 Bewaren van gegevens 
 Voor het bewaren van de persoonsgegevens moet aan de volgende               

voorwaarden worden voldaan: 

 De bewaartermijn voor medische gegevens is in beginsel vijftien jaren. De 

termijn gaat in vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn verzameld, of 

zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg voortvloeit. De verantwoordelijke 

stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens noodzakelijkerwijs 

bewaard dienen te blijven voor de uitvoer van de doeleinden. 

 

 Indien de persoonsgegevens geanonimiseerd zijn of deze slechts voor 

historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, 

mogen deze langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de 

oorspronkelijke doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt. 

 

Hoofdstuk 11 Overdracht van verzamelde gegevens 
 

11.1 Overdracht van gegevens 
Op wens van de betrokkene, kunnen zijn gegevens worden overgedragen 

aan een andere (door hem aan te wijzen) verantwoordelijke. Hiervoor dient een 

schriftelijk verzoek te worden ingediend. Dit verzoek kan worden geweigerd indien 

deze in strijd is met een wettelijk voorschrift. Dit geldt ook indien de financier van de 

verleende zorg de verantwoordelijke verplicht de gegevens in bewaring te houden 

of er sprake is van een (dreigend) geschil ten gevolge van de verleende zorg.  

 

11.2 Overdracht van gegevens bij beëindiging (zorgverlening) instelling 
Indien de verantwoordelijke het bestaan van de organisatie wil beëindigen, 

dient de overdracht van de gegevens aan diens rechtsopvolger bekend te worden 

gemaakt aan de betrokkene.  Deze moet voldoende kans worden geboden om 

hiertegen bezwaar te maken.  

 

Hoofdstuk 12 Bewerken van persoonsgegevens 
De Trombosedienst Leiden ziet erop toe dat de bewerker van 

persoonsgegevens gedegen technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen treft. Echter, de bewerker is zelf verantwoordelijk voor het 

goed functioneren van deze maatregelen onder zijn beheer. In een overeenkomst 

tussen de bewerker en de Trombosedienst Leiden zijn de taken, rechten en 

verplichtingen van de uit te voeren verwerkingen opgenomen.  
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Hoofdstuk 13 Vertegenwoordiging 
 De betrokkene wordt vertegenwoordigd zoals hieronder beschreven: 

 Indien de betrokkene jonger is dan 12 jaar, treden de ouders, die het 

ouderlijke gezag uitoefenen, dan wel de voogd in de plaats van de 

betrokkene. 

 Hetzelfde geldt voor de betrokkene in de leeftijd van twaalf van achttien en 

die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn 

belangen ter zake. 

 Indien de betrokkene van in leeftijd van twaalf tot zestien valt en in staat is tot 

een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf 

zijn ouders of voogd op. 

 Een betrokkene van zestien jaar of ouder die in staat is tot een redelijke 

waardering van zijn belangen is handelingsbekwaam en kan zich laten 

vertegenwoordigen. 

 Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden 

geacht tot een redelijke waardering van belangen ter zake, treedt in 

volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op: 

1. Indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het 

mentorschap is ingesteld; de curator of mentor. 

2. Indien er geen mentor of curator is, de persoon die de betrokkene 

schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde. 

3. Indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de 

echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene. 

4. Indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt: een kind, broer of zus van 

de betrokkene.  

 Echter, ook indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en 

wel in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de 

mogelijkheid een andere persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats als 

vertegenwoordiger te treden. 

 De toestemming kan door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger te allen 

tijde worden ingetrokken. 

 De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van 

een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk 

bij de vervulling van zijn taken te betrekken. 

 Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de 

verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en in dit 

reglement na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet 

verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke. 

 

Hoofdstuk 14 Looptijd van de registratie 
Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van de 

registratie(s), tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen. 

 

Hoofdstuk 15 Rechten van de betrokkene 

15.1 Informatieplicht 
Bij het verkrijgen van persoonsgegevens, deelt de gebruiker het volgende mede:  

 De identiteit van de gebruiker; 
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 Het doel van de verwerking van de gegevens.  

Ook wordt de betrokkene volledig geïnformeerd over zijn/haar rechten. De 

betrokkene kan zich beroepen op deze rechten bij de hulpverlener.  

 

15.2 Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens  
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon 

betrekking hebbende verwerkte gegevens. Voor inzage en afschrift van 

persoonsgegevens zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 
 Het verzoek tot inzage of afschrift kan worden geweigerd als deze de 

persoonlijke levenssfeer van een ander bedreigd.  

 Het afschrift zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken worden 

verstrekt.  

 Nabestaanden hebben in beginsel geen recht op inzage nadat de 

betrokkene is overleden.  

 

Hoofdstuk 16 Recht op aanvulling, correctie of verwijdering 
Opgenomen gegevens die feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn, 

of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, kunnen op verzoek van betrokkene 

worden aangevuld, verwijderd, of afgeschermd. De betrokkene dient aan te geven 

welke wijzigingen hij verlangt. De Trombosedienst Leiden zal binnen vier weken na 

ontvangst van dit verzoek, schriftelijk berichten of dit verzoek kan worden ingewilligd. 

De Trombosedienst Leiden zal dit verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren. 

 

Op grond van wettelijke bepalingen, met name de WGBO, zal de 

Trombosedienst Leiden geen gehoor geven aan het verzoek indien: 

 

 Deze de persoonlijke levenssfeer van een ander bedreigt; 

 De verwerking van deze gegevens ten behoeve is van 

wetenschappelijk onderzoek of statistiek; 

 Dit in strijd is met de wet, bijvoorbeeld de WPG; 

 De behandeling reeds is ingezet en de persoonsgegevens betrekking 

hebben op deze behandeling.  

 

Hoofdstuk 17 Klachtenbehandeling 
Wanneer de betrokkene een klacht wil indienen betreffende de bepalingen van 

het reglement, dient hij contact op te nemen met: 

 De verantwoordelijke; 

 De klachtenfunctionaris van de trombosedienst 

De klachtencommissie van het LUMC; 

 Het CBP. 

 

Hoofdstuk 18 Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage  
Indien er wijzigingen optreden in de doelstellingen van de verwerking van de 

persoonsgegevens, wordt het reglement door de Trombosedienst Leiden aangepast. 

Deze wijzigingen zijn vier weken na bekendmaking aan betrokkenen van kracht. Dit 

reglement is per 24-02-2014 in werking getreden. Dit reglement kan worden ingezien 
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bij de verantwoordelijke en op de website van de Trombosedienst Leiden. Een 

afschrift van dit reglement kan op verzoek worden verkregen.  

 

Hoofdstuk 19 Slotbepalingen 
De rechten van betrokkenen en verplichtingen van de Trombosedienst 

Leiden, zoals beschreven in de WBP en de WGBO, worden ten alle tijden in stand 

gehouden. Dit is ook van toepassing wanneer het reglement anderszins doet 

vermoeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: overzicht persoonsgegevens patiënten trombosedienst Leiden 

Personalia: 

• Naam 

• adres, postcode + woonplaats 

• prikwijk of prikroute 

• evt. tijdelijk adres en duur tijdelijk adres 

• geslacht 

• geboortedatum 

• huisarts en/of specialist met adresgegevens 

• telefoonnummer waar patiënt bereikt kan worden 

• BSN 

 

Behandelgegevens: 

• Aanmeldingsdatum en stopdatum indien van toepassing 

• gewenste duur van de behandeling indien bij aanmelding verstrekt 

• indicatie antistollingstherapie 

• andere ziekten en/of contra-indicaties 

• gebruikte medicijnen 

• besmettelijke ziekten j/n 

• uitslagen relevant klinisch-chemisch/hematologisch onderzoek 

• voorgeschreven antistollingspreparaat 

• bloedafname capillair/veneus 

• automatisch doseren toegestaan j/n 

• bloedafname thuis/poli 

• voorkeurs dag prikken 

• maximale controle interval 

 

Per controle: 

• datum 

• bloedafname thuis/poli 

• afwijkingen van de voorgeschreven doses 

• antistollingspreparaat 

• uitslag van de stollingsbepaling 

• incidenten (bijv. bloeding, kiesextractie, zkhs-opname) 

• opmerkingen doseringskaart 

• wijzigingen in geneesmiddel gebruik 

• doseringsadvies 

• doseerarts 

• datum volgende controle 

 

Ten behoeve van de facturering: 

• naam aanvrager 

• thuis- of polibezoek 

• verzekeraar en inschrijfnummer 

• aanmeldingsdatum 

• stopdatum 

• gefactureerd bedrag 

• openstaand bedrag 

•betaaldata



Artsen en verzekering: 

• naam 

• adres 

• postcode + woonplaats 

• telefoonnummer 


