
Privacyverklaring Revalidatie Friesland 
 
Revalidatie Friesland doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In de AVG wet is 
beschreven hoe dit moet. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw 
persoonlijke gegevens.  Daarnaast informeren we u over hoe u gegevens kunt inzien of 
bijvoorbeeld kunt (laten) wijzigen . 
 
De AVG is wet die bedoeld is om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Naast 
deze algemene wet zijn er speciale regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels 
staan onder andere beschreven in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO). In deze wetten staat beschreven wat uw rechten zijn en wat onze (Revalidatie 
Friesland) plichten zijn. Deze privacyverklaring is bedoeld om u hierover te informeren.  
 
Doel verwerking persoonsgegevens 
Binnen Revalidatie Friesland (de Verantwoordelijke) kunnen diverse persoonsgegevens van u 
verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Daarnaast is dit 
nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Soms kan verwerking ook 
noodzakelijk zijn voor als er bijvoorbeeld,  groot gevaar is voor uw gezondheid of omdat we 
ons moeten houden aan de wet (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke 
ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid of de kwaliteitsbewaking van de zorg). 
 
Als Revalidatie Friesland persoonsgegevens verwerkt of derden in opdracht van Revalidatie 
Friesland persoonsgegevens laat verwerken, dan zijn wij verplicht om dit vast te leggen in 
een verwerkingsregister. In dit register wordt vastgelegd welke gegevens verwerkt worden, 
wie hierbij betrokken is en welke beveiligingsmaatregelen er genomen zijn. Revalidatie 
Friesland heeft een functionaris ‘gegevensbescherming’ die toeziet op dit register.  
 
Revalidatie Friesland heeft de volgende specifieke privacy verklaringen: 

1. Privacyverklaring elektronisch uitwisselingssysteem medische dossier; 
2. Privacyverklaring E-revalidatie 

 
Uitwisseling van gegevens 
Revalidatie Friesland wordt door de wet verplicht om zorgvuldig en  vertrouwelijk met uw 
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor het delen van uw 
persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming vereist is. De wet geeft hiervoor enkele 
uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er gevaar (dreigt) voor uw gezondheid of dat van iemand 
anders.  
 
Als dat nodig is kan het voorkomen dat Revalidatie Friesland uw gegevens moet uitwisselen 
met anderen zorgverleners. Dit kan gaan om persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd etc.),  
en medische persoonsgegevens. De informatie kan mondeling, schriftelijk of digitaal  
uitgewisseld worden met andere (betrokken) zorgverleners. Dit gebeurt dan op basis van 
een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Informatie over gegevensverwerking 
Revalidatie Friesland informeert u als er gegevens verwerkt gaan worden.   
 

https://www.revalidatie-friesland.nl/wp-content/uploads/2021/08/Privacyverklaring-Specifiek-tweede-laag-versie-01-01-2020-Elektronisch-uitwisselingssysteem-Definitief.pdf
https://www.revalidatie-friesland.nl/wp-content/uploads/2021/08/Privacyverklaring-Specifiek-tweede-laag-versie-01-01-2020_-e-revalidatie-Definitief.pdf


Beveiliging persoonsgegevens 
Artikel 32 van de AVG verplicht Revalidatie Friesland om passende technische en 
organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of 
onrechtmatige verwerking tegen te gaan.  
 
Zo worden de (persoons)gegevens die over u worden verzameld versleuteld opgeslagen in 
de informatiesystemen en hebben alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
uitvoering van de behandelingsovereenkomst toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor 
wordt door elke medewerker een persoonlijk account gebruikt en worden alle activiteiten 
vastgelegd in een afgeschermd logboek.  
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Revalidatie Friesland is verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw persoonsgegevens twintig jaren te bewaren (20 
jaar vanaf dat deze informatie aangemaakt is). Soms moet de informatie langer bewaard 
worden als dit bijvoorbeeld nodig is voor de zorg of de behandeling van de patiënt.  
 
Alle overige persoonsgegevens die Revalidatie Friesland verwerkt worden niet langer 
bewaart dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of zolang als de Wet 
dit van ons vraagt. 
 
Uw privacyrechten 
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan kunt u een 
schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG, artikel 456 WGBO). Revalidatie Friesland 
behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. 
 
Zijn uw gegevens niet juist, niet volledig of niet relevant , dan kunt u een vragen om uw 
gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). In sommige situaties kunt u 
vragen verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG, artikel 455, lid 1, WGBO). Voor meer 
informatie hierover kunt u de folder ‘Patiënt en recht’ lezen. 
 
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Revalidatie Friesland van u verwerkt ontvangen, 
dan kunt u dit opvragen. Dit wordt ook wel beschreven als een beroep op uw recht op 
dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens ontvangt in  een vorm die 
u makkelijk kunt gebruiken en indien gewenst door kan geven aan een andere organisatie.  
Ook kunt u vragen om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar 
maken (artikel 18 en 21 AVG). 
 
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: 
 
Revalidatie Friesland  
Postbus 2 9244 ZN  
Beetsterzwaag 

https://www.revalidatie-friesland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Patient-en-recht.pdf

