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1. Algemene bepalingen 
 

Medewerkers van Liberein respecteren het zelfbeschikkingsrecht, de levensstijl en de 

privacy van de cliënt. In de omgang en in overleg met de cliënt moet alles vertrouwelijk 

worden behandeld. De privacy van de cliënt moet worden beschermd. Hierbij gaat het zowel 

om de bejegening van de cliënt als de omgang met de persoonsgegevens van de cliënt.  

 

De Europese regelgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) bepaalt hoe 

wij moeten omgaan met privacygevoelige gegevens. Deze regelgeving geeft ook aan hoe 

binnen Liberein de privacy moet worden beschermd ten aanzien van bijvoorbeeld de 

dossiers waarin persoonlijke gegevens staan.  

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe 

verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor Liberein als zorgverlener De regels dwingen 

om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van onze cliënten. Juist nu 

veel informatie gedigitaliseerd is. 

 

Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken 

met toestemming van de cliënt. Deze betreffen onder andere de verplichting om een 

register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment 

(DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 

Liberein voldoet aan deze verplichtingen. 

 

Bestaande regels blijven gelden 

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen 

versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden: 

o Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); 

o Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 

o Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); 

o Zorgverzekeringswet (Zvw); 

o Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); 

o Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. 

o De regels voor het medisch beroepsgeheim. 

 

1.1 Doel 

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming’, verder te noemen AVG, en wat dit betekent 

voor de wijze waarop Liberein haar zorg vormgeeft in overeenstemming met onze missie en 

visie: professionele zorg aan alle ouderen die dit nodig hebben de gehele teken van zorg, 

behandeling, welzijn, services en wonen uitgevoerd op een liefdevolle wijze die bijdraagt 

aan het geluk van de cliënt. 

 

 

1.2 Definities en afkortingen 

 

 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming’. 

 WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 

 Persoonsgegevens: alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel 

naar deze persoon te herleiden is. 

 Cliëntgegevens: persoonsgegevens van cliënten. 

 Verwerken van cliëntgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, met elkaar in 

verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van cliëntgegevens. 

 Inzage in cliëntgegevens: het opvragen en/of raadplegen van cliëntgegevens. 

 Contactpersoon: persoon die door de cliënt is aangewezen als eerste aanspreekpunt 

voor medewerkers van Zorgaanbieder. De contactpersoon is geen vertegenwoordiger en 
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kan niet namens de cliënt optreden en zijn belangen op het terrein van de verzorging, 

verpleging, behandeling en begeleiding behartigen.  

 Vertegenwoordiger: 1) de wettelijk vertegenwoordiger 2) de gevolmachtigde 3) de 

ouder of voogd van een cliënt jonger dan 16 jaar. Indien deze ontbreken kan de 

echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt optreden als 

vertegenwoordiger. Indien deze ook ontbreekt kan de ouder, kind, broer of zus van de 

cliënt optreden als vertegenwoordiger. 

 Wettelijk vertegenwoordiger: mentor, curator, bewindvoerder aangesteld door de 

rechter, of gevolmachtigde namens de cliënt: 

o Mentor: de door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger die voor de 

cliënt de belangen op het terrein van de verzorging, verpleging, behandeling, en 

begeleiding behartigt. 

o Curator: de door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger die voor de 

cliënt zowel de belangen op het terrein van verzorging, verpleging, behandeling 

en begeleiding als ook die op het terrein van de financiën behartigt. 

o Bewindvoerder: de door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger die 

voor de cliënt het bewind voert over een of meer goederen welke aan de cliënt 

toebehoren. De bewindvoerder heeft geen inzagerecht in cliëntdossier.  

o Gevolmachtigde: de persoon die de cliënt, toen hij nog wilsbekwaam was, 

schriftelijk heeft gemachtigd om in geval van wilsonbekwaamheid namens hem 

op te treden en zijn belangen op het terrein van de verzorging, verpleging, 

behandeling en begeleiding welke onderwerp zijn van de 

zorgleveringsovereenkomst, te behartigen.  

 Zorgaanbieder: de Stichting Liberein te Enschede. 

 Wilsonbekwaam: heeft betrekking op het ontbreken van het beslissingsvermogen van 

een patiënt om een bepaalde keuze in een bepaalde context te maken.  

Er kan sprake zijn van wilsonbekwaamheid in één of meer van de volgende gevallen: 

o de cliënt begrijpt de informatie over zijn ziekte of behandeling niet (meer);  
o de cliënt kan geen goede beslissing over de behandeling nemen;  
o de cliënt neemt beslissingen die ingaan tegen zijn gezondheid of gevaar 

opleveren voor zichzelf en de omgeving;  
o de cliënt kan de gevolgen van zijn besluiten niet overzien. 

 Derden: dit betreft iedereen, niet zijnde de cliënt, zorgaanbieder of enig persoon die 

rechtstreeks gezag van de zorgaanbieder gemachtigd is om persoonsgegevens te 

verwerken. 

 Goed hulpverlenerschap: de WGBO bepaalt dat de hulpverlener bij zijn 

werkzaamheden de zorg van goed hulpverlener in acht moet nemen en dat hij 

daarbij moet handelen in overeenstemming met de op hem rustende 

verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende 

professionele standaard. Goed hulpverlenerschap betekent het respecteren van de 

rechten van de patiënt, bewustzijn van de plichten ten opzichte van de patiënt en 

wettelijke bepalingen, protocollen en gedragsregels naleven. 

 Wettelijk voorschrift: regelgeving die op de wet gebaseerd is.  

 

 

1.3 Reikwijdte 

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking 

van cliëntgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van 

cliëntgegevens.  

 

2. Verwerking van Cliëntgegevens 
 

Het verwerken en/of inzien van cliëntgegevens is noodzakelijk voor de behandeling, 

verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt die in zorg is of de cliënt die op de 

wachtlijst staat.  
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Cliëntgegevens worden uitsluitend verstrekt aan degene die belast is met, leiding geeft aan 

of noodzakelijk betrokken is bij de zorg- en dienstverlening aan de cliënt of de administratie 

en financiering ten behoeve van de cliënt en de organisatie.  

 

Ten behoeve van het Elektronisch Cliëntendossier is een autorisatieschema opgesteld 

waarin is aangegeven welke cliëntgegevens worden verwerkt en welke disciplines daartoe 

bevoegd zijn. Tevens is aangegeven welke disciplines bevoegd zijn de gegevens in te zien. 

Hierbij zijn criteria die de AVG voorschrijft toegepast. Tevens is Liberein hierbij gebonden 

aan de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. 

 

In het kader van de AVG moeten cliëntgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn 

(art. 5,AVG) en voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden worden verzameld, juist zijn en op een passende manier worden beveiligd (art. 5 

lid 1e en f).  

 

Er moet, in verband met privacy, worden voldaan aan de voorwaarden voor zorgvuldige 

registratie. Het verwerken van cliëntgegevens is toegestaan indien de gegevens 

noodzakelijk zijn voor:  

 het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg en goed hulp- en 

zorgverlenerschap; 

 het bijhouden van het zorg- en welzijnsdossier en medisch dossier inzake de 

behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt door de betrokken 

disciplines, conform de wettelijk regels en professionele richtlijnen; 

 het kunnen functioneren als contactadres door naaste betrekkingen en het (indien 

nodig) vastleggen van de wettelijke vertegenwoordiger/gevolmachtigde. 

 de identificatie en communicatie; 

 de administratie en financiering; 

 het nakomen van verplichtingen voortkomend uit de zorgverleningsovereenkomst. 

 het verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende 

voorzieningen; 

 het nakomen van verplichtingen voortkomend uit de verzekeringsovereenkomst; 

 het behandelen van geschillen met en/of klachten van de cliënt; 

 het registreren van Meldingen Incidenten Cliënten (MIC); 

 de kwaliteitsbewaking van de zorg, waaronder het systeem van intern en extern 

auditen; 

 het nakomen van ander dan bovengenoemde wettelijke plichten, zoals de legitimatie-

plicht. 
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3. Privacy van de cliënt 
 

3.1 Geheimhoudingsplicht 

Medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die 

hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of 

redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. 

Daarnaast zijn medewerkers gehouden aan de gedragscodes ten aanzien van 

geheimhouding zoals deze zijn vastgelegd in betreffende beroepscodes.  

Inzage in het zorgdossier van de cliënt is slechts toegestaan indien er sprake is van een 

behandelrelatie. Dat wil zeggen dat er deze persoon rechtstreeks betrokken is bij de 

behandeling dawel verzorging van deze cliënt danwel deze vervangt. Daarnaast mogen ook 

gegevens worden verstrekt aan collega-hulpverleners om advies te vragen inzake de 

behandeling van de cliënt. 

 

3.2 Privacy met betrekking tot medische- en verzorgende handelingen 

Indien bij de cliënt medische- of verzorgende handelingen worden uitgevoerd, moet de 

privacy van de cliënt worden gewaarborgd. Alleen de betrokken behandelaar(s) mogen bij 

de uitvoering aanwezig zijn, tenzij de cliënt instemt met de aanwezigheid van derden.  

 

3.3 Toegang woning cliënt 

 

Intramuraal 

Medewerkers zijn uitsluitend gerechtigd het appartement van de cliënt te betreden met 

toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger/gevolmachtigde1. Deze 

toestemming is echter niet nodig wanneer om redenen in verband met de veiligheid of 

gezondheid van cliënt het noodzakelijk is om het appartement te betreden. 

 

Extramuraal 

Indien dit noodzakelijk voor de hulpverlening en met de cliënt is afgesproken ontvangt de 

medewerker de huissleutel, waarmee de zorgverlener zich zelfstandig toegang tot de 

woning van de cliënt kan verschaffen. De voorwaarden voor het gebruik en beheer van de 

sleutel worden vastgelegd in de sleutelovereenkomst. 
 
 
3.4 Foto’s en video-opnames 

Aan de cliënt moet toestemming worden gevraagd voor het maken en exposeren of 

publiceren van foto’s en vertonen van video-opnames. Bij bezwaar mogen geen 

foto’s/video-opnames worden gemaakt. Gemaakte foto’s/ video-opnames mogen niet 

worden gebruikt voor een ander doel, dan waar oorspronkelijk toestemming voor is 

gekregen. Toestemming wordt schriftelijk vastgelegd op het formulier ‘Toestemming gebruik 

foto en video’. Zie verder de procedure ‘sociale media’. 

Indien de cliënt is overleden en foto’s/ video-opnames uit het verleden worden gebruikt, 

moet toestemming worden gevraagd aan de wettelijk vertegenwoordiger/gevolmachtigde. 

 
  

                                           
1 Ingeval de cliënt niet in staat is het zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen wordt dit overgenomen door zijn 

wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde. Mantelzorgers en familieleden kunnen in overleg met de cliënt 
worden betrokken bij de zorgverlening. 
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4. Omgang met het cliëntdossier2  
 

4.1 Informeren van de cliënt over de verwerking van de persoonsgegevens 

Bij de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger/gevolmachtigde moet bekend zijn 

welke registratie plaatsvindt. Iedere cliënt krijgt informatie over welke persoonlijke 

gegevens hoe, waar en met welk doel worden opgeslagen. De cliënt is op de hoogte van 

hetgeen in zijn zorgdossier/medisch dossier beschreven staat en welke doeleinden de 

informatie dient.  

 

4.2 Informatieverstrekking door de cliënt 

De cliënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn 

problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een 

diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Alleen met toestemming van de cliënt mag 

informatie over de cliënt worden gevraagd door derden (contactpersoon, familieleden) en 

ten behoeve van interne/externe audits en ten behoeve van een bezoek van de Inspectie 

van de Gezondheidszorg. Ook voor het opvragen van medische gegevens bij de huisarts is 

toestemming van de cliënt nodig. Deze toestemming wordt vastgelegd op  het formulier 

‘Toestemming inzage medische gegevens/zorgdossier’ of ‘Toestemmingsformulier BOPZ- 

cliënten’ of het ‘Toestemmingsformulier cliënten algemeen’. 

Indien de cliënt wilsonbekwaam is moet de wettelijke vertegenwoordiger of de 

gevolmachtigde worden geraadpleegd. 
 
 

4.3 Vindplaats cliëntdossier 
 
 

Zorg- en welzijnsdossier 

Intramurale locaties 

Het zorgdossier wordt bijgehouden in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). De 

verzorgenden hebben een I-pad waarop het ECD zich bevindt.  

Cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid om het 

elektronisch cliënten dossier digitaal in te kunnen zien via het cliëntportaal van dit dossier. 

(zorgplan) 

 

Extramurale zorg 

Het zorgdossier wordt bijgehouden in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) Daarnaast 

bevindt zich 24 uur per dag een cliëntmap in de woning van de cliënt. Daarin is de volgende 

informatie opgenomen: 

- Persoonlijke gegevens: basisgegevens en indien van toepassing informatie over 

wilsbeschikkingen 

- Medicatiebeheer: Aftekenlijst medicatie en indien van toepassing het 

uitvoeringsverzoek medicatie  

- Afstemming (huis-)arts/paramedici  

De (verplichte) inhoudsopgave van deze cliëntmap is opgenomen in Kwalisofie.   

 

 

4.4 Beveiliging van cliëntdossier 

De gegevens op papier, worden door de betrokken hulpverleners in afsluitbare 

dossierkasten, dossierkarren en kantoorruimten bewaard en worden afgesloten indien er 

geen toezicht is (tenzij het dossier bij de cliënt thuis wordt bewaard).  

De elektronische gegevens worden opgeslagen in met wachtwoorden beveiligde 

computersystemen. Hierbij gelden onderstaande voorwaarden: 

 

 

 

 

                                           
2 Hiermee wordt het (papieren en/of elektronisch) medisch dossier en zorgdossier bedoeld. 
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Voorwaarden voor de beveiliging van het elektronische zorgdossier: 

- Liberein draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, datalekken of tegen enige vorm van 

onrechtmatige verwerking.  

- Liberein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van 

de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover persoonsgegevens deel uitmaken 

van het cliëntdossier in de zin van de Wgbo mogen deze niet langer worden bewaard 

dan de toepasselijke wettelijke bewaartermijn (15 jaar na einde zorg of na 

overlijden) of zoveel langer als noodzakelijk is voor een goede zorg aan de cliënt. 

- Liberein zorgt er voor dat gegevens die door andere partijen worden verwerkt door 

deze partij voldoende worden beveiligd en legt dit vast in een door beide partijen 

getekende verwerkersovereenkomst en ziet toe op de naleving van deze 

overeenkomst.  

 

 

4.5 Rechten in het kader van het cliëntdossier 

 

De cliënt heeft in het kader van het (elektronische) cliëntdossier de volgende rechten: 

 Recht op informatie 

 Recht van inzage 

 Recht op rectificatie  

 Recht op gegevenswissing 

 Recht op beperking van de verwerking 

 Recht op overdraagbaarheid 

 Recht op bezwaar 

 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele 

besluitvorming / profiling 

Zie verder bijlage 1 voor overzicht van wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van 

gegevens t.a.v. rechten van de patiënt, plicht van de patiënt en plicht van de zorgaanbieder 

inzake (elektronische) verwerking van gegevens. 

4.5.1 Recht op informatie over: 

- het Elektronisch Cliëntdossier en de doeleinden van de verwerking van 

persoonsgegevens die via het Elektronisch Cliëntdossier plaatsvindt. 

- de (categorieën van) persoonsgegevens die door middel van het Elektronisch 

Cliëntdossier kunnen worden verwerkt. 

- de (categorieën van) Zorgverleners die via het Elektronisch Cliëntdossier 

toegang hebben tot persoonsgegevens; 

- Aan wie buiten de organisatie Liberein gegevens verstrekt en waarom (bijvoorbeeld 

in verband met de financiering van zorg). 

4.5.2 Recht van Inzage: 

De cliënt (of dies wettelijk vertegenwoordiger) heeft het recht op inzage in zijn gegevens. 

Dit kan door een inlogaccount te vragen voor het cliëntportaal van het elektronisch 

zorgdossier.  Daarnaast kan de cliënt altijd een medewerker van het zorgteam benaderen. 

De medewerker kan de cliënt inzage in het Elektronisch cliënt dossier geven door het op de 

iPad te tonen, of desgewenst een geprinte versie te laten inzien.  

De kopieën van een dossier worden kosteloos aan de cliënt of dienst wettelijk 

vertegenwoordiger verstrekt. 

 

4.5.3 Recht op rectificatie: 

Wanneer informatie in het (elektronische) cliëntendossier onjuist of onvolledig is heeft de 

cliënt het recht om deze te laten rectificeren.  

4.5.4 Recht op gegevenswissing: 

Wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden 

verzameld of wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld, dan heeft de cliënt 

er recht op dat deze gegevens worden gewist. 
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4.5.5 Recht op de beperking van de verwerking: 

Wanneer de rechtmatigheid of juistheid van de verwerking van persoonsgegevens wordt 

betwist, of anderszins bezwaar maakt tegen de verwerking dan heeft de cliënt er recht op 

dat de gegevens in beperkte mate worden verwerkt tot duidelijk antwoord gegeven kan 

worden op de rechtmatigheid of juistheid van de verwerking.   

 

4.5.6 Recht op overdraagbaarheid: 

De cliënt heeft er recht op dat de gegevens door Liberein op zijn verzoek worden 

overgedragen aan bijvoorbeeld een andere zorginstelling.  

 

4.5.7 Recht op bezwaar: 

De cliënt mag vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie bezwaar 

maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.  

 

4.5.8 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele 

besluitvorming / profiling: 

Dit houdt onder andere in dat er nooit beslissingen worden genomen door Liberein, waarbij 

op basis van de gegevens die in het elektronisch zorgdossier worden verwerkt beslissingen 

worden genomen op basis van geautomatiseerde analyses of voorspellingen.  

 

Inzage/afschrift door derden 

Voor het geven van inzage in of het verstrekken van cliëntgegevens aan een ieder die niet 

rechtstreeks bij de zorg- en dienstverlening is betrokken, is de uitdrukkelijke toestemming 

van de cliënt nodig. De wettelijke vertegenwoordiger (curator dan wel mentor) en de 

gevolmachtigde van de cliënt hebben recht op inzage/afschrift van het zorg dossier/medisch 

dossier, indien het een wilsonbekwame cliënt betreft. 

 

Bij een verzoek om inzage/afschrift moet de betrokken hulpverlener beoordelen of de 

privacy van derden niet wordt geschaad. Indien de privacy van derden wordt geschaad kan 

worden besloten niet op het verzoek in te gaan.  

 

Indien het verzoek komt van de wettelijke vertegenwoordiger (curator dan wel mentor) of 

de gevolmachtigde van de cliënt is het voor de betrokken hulpverlener van belang om te 

beoordelen of het ‘goed hulpverlenerschap’ in het geding is. Indien de hulpverlener van 

mening is dat niet wordt voldaan aan het ‘goed hulpverlenerschap’ kan worden besloten niet 

aan het verzoek tegemoet te komen. 

 

Daarnaast zijn nog twee situaties te noemen waarin, zonder directe toestemming van de 

cliënt, toch cliëntgegevens door anderen mogen worden ingezien of aan anderen mogen 

worden verstrekt, te weten: 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke plicht, 

bijvoorbeeld rapportage van een calamiteit aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

De cliënt wordt hier van op de hoogte gebracht. 

 De gegevensvertrekking is noodzakelijk vanwege vitaal belang van de cliënt. 

 

Privacybescherming na ontslag of overlijden 

Het ontslag of overlijden van een cliënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd 

hoeft te worden. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan ook na ontslag of overlijden. 

 

De taken c.q. rechten en bevoegdheden van de wettelijk vertegenwoordiger en een 

gevolmachtigde vervallen bij overlijden van de cliënt.  

 

Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het zorgdossier en medisch dossier, tenzij in 

het betreffende dossier is vastgelegd dat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven en 

het de privacy van derden niet schaadt. 
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Toestemming mag worden verondersteld als nabestaanden een klacht willen indienen of een 

procedure willen voeren vanwege vermeende onzorgvuldige behandeling door de arts. 

Dit is een bijzondere situatie waarvoor de raad van bestuur uitdrukkelijk toestemming moet 

hebben verleend, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen van de behandelend arts. De 

vrager moet daarbij voldoende duidelijk hebben gemaakt wat dit zwaarwegend belang is en 

duidelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in of afschrift van 

gegevens uit het medisch dossier noodzakelijk is om het zwaarwegend belang te 

behartigen. Een aanvullende bepaling is in de wet opgenomen voor het geval iemand op 

grond van een zwaarwegend belang om inzage in een dossier vraagt, vanwege een 

vermoeden van een medische fout. De hulpverlener dient de gegevens dan te verstrekken. 

Indien de hulpverlener dat niet doet, dient hij de gegevens te verstrekken aan een door de 

verzoeker aangewezen onafhankelijke arts. Indien de onafhankelijke arts oordeelt dat het 

niet verstrekken van inzage niet gerechtvaardigd is, dan dient de hulpverlener de gegevens 

alsnog te verstrekken aan de verzoeker. Oordeelt de onafhankelijke arts dat de gegevens 

niet verstrekt hoeven te worden, dan kan door de verzoeker vervolgens een oordeel worden 

gevraagd aan de rechter.  

 

Indien de toestemming niet is vastgelegd, mag de geheimhoudingsplicht van een 

hulpverlener of instelling alleen worden doorbroken indien de nabestaanden in een 

zwaarwegend belang zijn getroffen en deze wijze van gegevensopenbaring de enige 

effectieve mogelijkheid zou bieden om de gewenste opheldering te verschaffen. Een 

zwaarwegend belang is bijvoorbeeld dat de familie een procedure aan wil spannen tegen de 

betreffende hulpverlener(s) of informatie wil over een erfelijke aandoening bij de 

overledene. 

Dit is een bijzondere situatie waarvoor de raad van bestuur uitdrukkelijk toestemming moet 

hebben verleend waarbij vooraf advies wordt ingewonnen van de behandelend arts. 

 

 

Samengevat: 

 

Inzage in cliëntdossier 

door: 

Tijdens het leven Na overlijden 

Cliënt 

 

Ja, tenzij 

 De privacy van 

anderen 

daardoor wordt 

geschaad. 

 

N.v.t. 

Gevolmachtigde of 

wettelijke 

vertegenwoordiger 

(curator/mentor) 

(van wilsonbekwame cliënt) 

 

Ja, tenzij 

 De privacy van 

anderen wordt 

geschaad. 

 Niet 

verenigbaar 

met de zorg van 

een goed 

hulpverlener 

 

Nee, tenzij 

 Vooraf gerichte schriftelijke 

toestemming van de cliënt en  

de privacy van anderen wordt 

niet geschaad. 

 Die persoon een mededeling 

over een incident op grond van 

de Wkkgz heeft gekregen; 

Familielid/nabestaanden  

 

 

Nee, tenzij 

 Toestemming 

van de cliënt. 

 Wettelijke 

voorschrift 

 

Nee, tenzij 

 Vooraf gerichte schriftelijke 

toestemming van de cliënt en  

de privacy van anderen wordt 

niet geschaad.  

 Die persoon een mededeling 

over een incident op grond van 

de Wkkgz heeft gekregen; 

 

Nee, tenzij 
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 Toestemming raad van bestuur 

na advies behandelend arts en 

de nabestaande een 

zwaarwegend belang heeft en 

duidelijk maakt dat dit belang 

mogelijk wordt geschaad en dat 

inzage in of afschrift van 

gegevens uit het medisch 

dossier noodzakelijk is om het 

zwaarwegend belang te 

behartigen 

 

 

4.6 Verzoek tot aanvulling/correctie  

Wanneer de cliënt (dan wel indien de cliënt wilsonbekwaam is, de gevolmachtigde of de 

wettelijke vertegenwoordiger) het niet eens is met de gegevensverwerking, kan de cliënt dit 

aangeven bij de persoonlijk begeleider /(wijk)verpleegkundige/verzorgende ZorgThuis (voor 

het zorgdossier) of de specialist ouderengeneeskunde (voor het medisch dossier).  

Indien er wordt besloten niet over te gaan tot aanvulling c.q. correctie van de gegevens kan 

de cliënt schriftelijk een correctieverzoek indienen. In dit correctieverzoek moet worden 

aangegeven welke aanvulling c.q. correctie het betreft. Het correctieverzoek m.b.t. het 

zorgdossier wordt ingediend bij de teamleider/wijkverpleegkundige. Voor een 

correctieverzoek m.b.t. het medisch dossier wordt de specialist ouderengeneeskunde 

benaderd.  

 

Een correctie c.q. aanvullingsverzoek kan slechts worden ingewilligd als de vastgelegde 

gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de 

doeleinden voor verwerking. Het recht om te verzoeken tot correctie en/of aanvulling strekt 

zich derhalve niet uit over meningen, opinies of verslagen van (subjectieve) waarnemingen. 

 

Binnen vier weken moet schriftelijk worden geantwoord op een correctieverzoek. Hierbij 

moet worden aangegeven of en in hoeverre aan het correctieverzoek wordt voldaan. Een 

weigering wordt altijd met redenen omkleed. 

 

4.7 Recht op vernietiging 

De cliënt (dan wel indien de cliënt wilsonbekwaam is, de gevolmachtigde of de wettelijke 

vertegenwoordiger) heeft recht op vernietiging van het gehele dossier of van bepaalde 

delen daaruit. Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de teamleider/ 

wijkverpleegkundige met betrekking tot het zorgdossier en bij de specialist 

ouderengeneeskunde met betrekking tot het medisch dossier. De beslissing hierover zal 

binnen vier weken schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar worden gemaakt.  

Wanneer een bepaald onderdeel uit het medisch dossier is vernietigd, kan de hulpverlener 

daarin aantekenen dat een deel op verzoek van de cliënt is vernietigd.  

 

Op het vernietigingsrecht bestaan twee uitzonderingen:  

 een (wettelijk) voorschrift bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven; 

 de gegevens moeten bewaard blijven vanwege een zwaarwegend belang van een 

ander. 

 

4.8 Bewaartermijn en archivering 

Cliëntgegevens worden digitaal of op papier bewaard gedurende de wettelijk geldende 

termijn van 20 jaar, tenzij er in het kader van goed hulpverlenerschap redenen zijn om ze 

langer te bewaren.  Deze termijn gaat in op de dag van de laatste verslaglegging. 

Voor het dossier van een onvrijwillig opgenomen cliënt (in het kader van de WZD) geldt een 

wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van de gedwongen opname voor 

bijvoorbeeld rechterlijke beslissingen en geneeskundige verklaringen. Dit geldt vanaf het 

moment dat de gedwongen opname is beëindigd. 
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5. Relatie met andere documenten 
 

 Procedure: Sociale media. 

 Procedure: Opname en verblijf op een Wzd-accommodatie 

 Procedure: Rechtspositie van de cliënt binnen de Wzd-accommodatie  

 Formulier: Gevolmachtigde. 

 Formulier: Vertegenwoordiger. 

 Formulier: Toestemming inzage medische gegevens/zorgdossier. 

 Formulier: Toestemming foto en video 

 Toestemmingsformulier opvragen en verstrekken medische gegevens voor aanvang zorg 

 Toestemmingsformulier opvragen en verstrekken medische gegevens cliënt thuiszorg 

 Toestemmingsformulier BOPZ- cliënten. 

 Formulier: Sleutelregistratie 

 Zie ook de website van de autoriteit persoonsgegevens  voor informatie over het gebruik 

van medische gegevens: Klik hier voor link   

 Zie ook de website van  v en vn.nl voor  het document‘ Eed van verpleegkundigen en 

verzorgenden’: Klik hier voor link  

 Zie ook  de informatie op de website van het KNMG over bijvoorbeeld omgaan met het 

beroepsgeheim: Klik hier voor link  

 

 

  

https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6ae0202b-a9a4-4b84-b812-540cbc2aec03
https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7d0ae37b-780a-46ab-aab5-3b1390919599
https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=06eb5c85-a81f-4788-8c68-c9a77739f18b
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6. Bijlage 1 Rechten en plichten in het kader van de wet ‘cliëntenrechten 

elektronische verwerking van gegevens’ 
 

6.1Rechten van de patiënt 
 Huidig 

wettelijk 
kader 

Wet cliëntenrechten 
bij elektronische 
verwerking 
van gegevens 

Patiënt heeft het recht op kosteloze elektronische inzage  Artikel 15d 
(ingangsdatum 1-7-
2020) 

Patiënt heeft het recht kosteloos een elektronisch afschrift 
van het dossier krijgen. 

 Artikel 15d 
(ingangsdatum 1-7-

2020) 

Patiënt heeft het recht om gespecificeerde toestemming te 
geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde (categorieën 
van) hulpverleners1 

 Artikel 15a, lid 2 
(ingangsdatum 1-7-
2020) 

Bij elektronische inzage of afschrift kan patiënt verzoeken 
om overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie 
beschikbaar heeft gemaakt en wie wanneer bepaalde 
informatie heeft ingezien 

 Artikel 15e 
(ingangsdatum 1-7-
2020) 

Patiënt heeft recht om uitdrukkelijke toestemming te geven 
voor het beschikbaar stellen van diens gegevens via een 

elektronisch uitwisselingsysteem 

 Artikel 15a, lid 1 

Tot het verlenen van toestemming om gegevens 
beschikbaar te stellen zijn bevoegd de wettelijke 
vertegenwoordiger van een meerderjarige wilsonbekwame 
cliënt en van cliënten onder de 

twaalf jaren. Voor cliënten van 12 tot 16 jaar, geven cliënt 
en vertegenwoordiger samen toestemming, tenzij deze niet 
in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van 
zijn belangen ter zake. 

Artikel 5 
Wbp en 
artikel 
7:465 BW 

Artikel 15g 

Recht om gegevens aan het dossier toe te voegen Artikel 

7:454 

tweede 
lid BW 

 

Recht op inzage in dossier, verwijsindex en ‘logging’. Artikel 
7:456 BW, 
Artikel 35 

Wbp 

 

Recht om gegevens uit dossier of verwijsindex te laten 
verwijderen/ vernietigen 

Artikel 
7:455 BW 
Artikel 36, 
eerste lid 
Wbp 

 

Recht om gegevens af te schermen Artikel 36, 
eerste lid 
Wbp 

 

Recht op vernietiging van gegevens bedoeld in artikel 

7:454, binnen drie maanden na een daartoe strekkend 
verzoek van de patiënt. 

Artikel 

7:455 BW 

 

 

* Van “gespecificeerde toestemming” is sprake als uitdrukkelijke toestemming wordt 

gegeven voor het beschikbaar stellen van alle of bepaalde gegevens aan bepaalde door 

de cliënt aan te duiden zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders (art. 15a, lid 

2). 

  



 

 

Liberein / Beleidszaken en kwaliteitssysteem / Privacyreglement cliënten / S. Meinders                 14 

van 15                     

 

6.2 Plicht van de patiënt: 

 Huidig 
wettelijk 
kader 

Wet cliëntenrechten 
bij elektronische 
verwerking 

van gegevens 
Verplichting dat de patiënt de hulpverlener naar beste weten 
de inlichtingen geeft en de medewerking die deze 
redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst 
behoeft. 

Artikel 
7:452 BW 

 

 

6.3 Plichten van de zorgaanbieder 
 Huidig wettelijk kader Wet 

cliëntenrechten bij 
elektronische 
verwerking 
van gegevens 

De zorgaanbieder stelt gegevens van de cliënt 
slechts beschikbaar via een elektronisch 

uitwisselingssysteem, voor zover de zorgaanbieder 
heeft vastgesteld dat de cliënt daartoe uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven. 

 Artikel 15a, lid 1 

Vragen van gespecificeerde toestemming aan de 
patiënt voordat de medische gegevens beschikbaar 

worden gesteld via een elektronisch 
uitwisselingssysteem 

 Artikel 15a, lid 2. 
(ingangsdatum 1-

7-2020) 

Vragen van uitdrukkelijke toestemming aan de 
patiënt voor het raadplegen van gegevens die 
beschikbaar zijn via een elektronisch 
uitwisselingssysteem. 

 Artikel 15b, lid 1 
(vervalt) 

De zorgaanbieder geeft de cliënt informatie over 
zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, 
de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en 

over de werking van het elektronisch 
uitwisselingssysteem dat voor de 

gegevensuitwisseling wordt gebruikt. 

 Artikel 15c, lid 1, 
eerste 
volzin 

Bij aansluiting van nieuwe categorieën 
zorgaanbieders en bij een anderszins substantiële 
wijziging van het elektronisch uitwisselingssysteem, 
informeert de zorgaanbieder de cliënt over deze 
wijziging en over de mogelijkheid om de gegeven 

toestemming, bedoeld in art. 15a, aan te passen of 
in te trekken. 

 Artikel 15c, lid 1, 
tweede 
volzin 

Houdt een registratie bij van de o.g.v. artikel 15a, 
tweede lid door cliënten verleende toestemming 
waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de 
toestemming van kracht is geworden. Hij kan deze 

registratie beschikbaar stellen via het elektronisch 
uitwisselingssysteem. 

 Artikel 15c, lid 2 
(ingangsdatum 1-
7-2020) 

Dossierplicht Artikel 7:454 eerste lid 
BW 

 

Verplichting om alleen noodzakelijke gegevens in 
dossier op te nemen 

Artikel 7:454 eerste lid 
BW 

 

Verplichting om dossier up to date te houden Artikel 7:454 eerste lid 
BW 

 

De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde 
bescheiden, bedoeld in artikel 454, binnen drie 
maanden na een daartoe strekkend verzoek van de 
patiënt, tenzij artikel 7:455 lid 2 BW 

Artikel 7:455  

Verplichting om ‘logging’ bij te houden 
(=vastleggen van acties op 

elektronische patiëntendossiers) 

Artikel 35 Wbp  

Verplichting tot het vragen van toestemming om 
gegevens te verstrekken 

Artikel 7:457, eerste lid 
BW 
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uit het dossier aan ander dan bij de hulpverlening 

betrokken behandelaars 
en vervangers van hulpverlener 

Artikel 16 jo. 21 en 23 

Wbp 

Verplichting om te voldoen aan richtlijnen van het 
veld (bijv ADEPD) 

BIG 
Artikel 2 Kzi 

 

Eisen m.b.t. de veiligheid van elektronische 
gegevensuitwisseling in 
de zorg 

Artikel 13 en 14 Wbp 
Artikel 10 wet en de 
regeling gebruik 
burgerservicenummer 
in de zorg 

 

 

6.4 Verboden 

   
Zorgverzekeraar Een aanscherping van het verbod voor verzekeraars om elektronische 

uitwisselingssystemen voor zorgaanbieders te raadplegen en een verhoging 
van de strafmaat daarvan 

Artikel 
15f 

Beoordelende 
artsen 

Zorgaanbieders die werkzaamheden verrichten als bedrijfsarts, 
verzekeringsarts, dan wel als keurend arts voor keuringen hebben geen 
toegang tot elektronische uitwisselingssystemen 

Artikel 
15f 

 

6.5 Toelichting 

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens bevat regels die 

worden opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat die wet 

vanaf dat moment niet alleen meer gaat over het gebruik van het bsn in de zorg, wordt 

de naam van de wet: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de 

zorg. 

 

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt: 

 De plicht van de zorgaanbieder om uitdrukkelijke en (vanaf 1-7-2020) 

gespecificeerde toestemming aan de patiënt te vragenvoordat de medische gegevens 

beschikbaar worden gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem (de zgn. opt-in 

vraag) (artikel 15a); 

 Het recht van de cliënt om (vanaf 1-7-2020) kosteloos elektronische inzage in en een 

elektronisch afschrift van het dossier of van gegevens uit dat dossier te krijgen 

(artikel 15d); 

 Het recht van de cliënt om uitdrukkelijke en (vanaf 1-7-2020) gespecificeerde 

toestemming te geven, aan te passen en in te trekken om gegevens beschikbaar te 

stellen: Vanaf 1-7-2020 moet de cliënt kunnen aangeven of hij alle of bepaalde 

gegevens aan bepaalde (categorieën van) hulpverleners beschikbaar laat stellen voor 

de gegevensuitwisseling via een elektronisch uitwisselingssysteem (artikelen 15a, 

15c, lid 1); 

 De plicht van de zorgaanbieder om de cliënt gericht te informeren over zijn rechten 

bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze waarop hij zijn rechten kan 

uitoefenen en over de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem dat voor de 

gegevensuitwisseling wordt gebruikt (artikel 15c, lid 1); 

 De plicht tot het bijhouden van een registratie van de door cliënten verleende 

toestemming waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de toestemming van 

kracht is geworden (vanaf 1-7-2020). Hij kan deze registratie beschikbaar stellen via 

het elektronisch uitwisselingssysteem (artikel 15c, lid 2); 

 Het verbod voor zorgverzekeraars, bedrijfs-, verzekerings- en keuringsartsen om 

elektronische uitwisselingssystemen voor zorgaanbieders te raadplegen, wordt 

aangescherpt en de strafmaat verhoogd (artikel 15f en 15i). 
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