
Privacyverklaring over e-revalidatie 
 
Verantwoordelijke 
Revalidatie Friesland  (de Verantwoordelijke) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke 
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de 
Verantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat 
gebeurt en op welke manier. 
 
Revalidatie Friesland is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 
AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. 
 
Persoonsgegevens 
Revalidatie Friesland verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 
Daarnaast verwerkt de Revalidatie Friesland gegevens over de gezondheid in de zin van 
artikel 4, sub 15, van de AVG. Gegevens over de gezondheid zijn alle persoonsgegevens die 
verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon. 
 
E-Revalidatie kan een onderdeel van de behandeling zijn. De verantwoordelijke houdt 
hiervoor in een digitaal systeem persoonsgegevens van u bij. Deze gegevens zijn nodig voor 
e-revalidatie.  Het gaat hierbij om de volgende categorieën van gegevens: 

- Naam en emailadres (verplicht) 
- Behandeloefeningen (verplicht) 
- Resultaten over afgenomen vragenlijsten (indien ingevuld verplicht) 
- Informatie over het ziektebeeld (optioneel) 
- Behandelrelatie (optioneel) 
- Elektronische berichten die tussen de behandelaar en de patiënt gestuurd zijn (indien 

gebruikt verplicht) 
- BSN nummer (optioneel) 

 
De Verantwoordelijke monitort in het online revalidatieprogramma de oefeningen, en stelt 
het trainingsprogramma bij of vult het aan om zo de behandeling te optimaliseren. 
Daarnaast wordt de trainingsvoortgang gemonitord. 
 
Grondslag van de verwerking 
Revalidatie Friesland moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een 
van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.  
 
Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken  
nadat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, eerste lid, sub a, van de 
AVG) 
 
E-revalidatie 



Na toestemming voor het gebruik van e-revalidatie wordt een account aangemaakt bij 
telerevalidatie.nl. Revalidatie Friesland heeft afspraken gemaakt met Telerevalidatie.nl 
waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd van beide partijen (verwerkersovereenkomst).  
Hierin staat onder andere beschreven welke beveiligingsmaatregelen telerevalidatie.nl heeft 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen na toestemming kan er gebruik 
gemaakt worden van e-revalidatie.  
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens binnen Revalidatie Friesland, bewaartermijn van 
persoonsgegevens en privacy rechten zijn beschreven in de Algemene privacyverklaring. 
 
 

https://www.revalidatie-friesland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Privacyverklaring-Algemeen.pdf

