
Uw privacy en uw persoonsgegevens 
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede 
zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en 
dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. 
Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geeft u aan van uw rechten kennis te hebben 
genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking. 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
• Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. 
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. 
 Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. 
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven 
 in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek. 
• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, 
 mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. 
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde 
 zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. 
 Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’. 
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. 
 Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen uw gegevens in dit geval als ‘niet actief’. 
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. 
• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. 
 Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. 
• Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Peridos
Als u deelneemt aan de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of de 13 weken echo (ETSEO) worden uw 
gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om de screening uit te voeren en eventueel een behandeling aan te bieden, en 
om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in uw eigen zorgdossier en in een 
databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in 
Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. 

Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Ook het Regionaal Centrum kan indien noodzakelijk bij de 
gegevens in Peridos. Het Regionaal Centrum voert het screeningsprogramma uit en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering 
door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het Regionaal Centrum bewaakt de kwaliteit onder 
andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. 
Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. 
Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens.
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VeCaS:
Met het VeCaS-project (Verloskundig Casusregistratie Systeem), dat geleid wordt door het Lectoraat Midwifery Science van de 
Academie Verloskunde Maastricht, wordt gewerkt aan het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop 
van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen. Verloskundigen uit VeCaS-praktijken vragen vrouwen om informed 
consent voor het geanonimiseerd gebruik van hun patiëntendossiers voor wetenschappelijk onderzoek. Uit deze VeCaS-
praktijken wordt een continue datastroom uit patiëntendossiers naar een VeCaS-databank verwezenlijkt. 
Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens.

PRN:
Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd 
door de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). De PRN verzamelt en beheert deze medische gegevens rondom 
zwangerschap en geboorte. Deze verzamelde medische gegevens over moeder en kind vormen een bron voor medisch-
wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Ik geef mijn verloskundige zorgverlener toestemming mijn gegevens te registreren.

TZB:
Als verloskundige zorgverlener kan het mogelijk zijn dat jouw gegevens worden overlegd met een gynacoloog. Dit gebeurt 
tijdens een transmuraal zwangerenbespreking.
Ik geef mijn verloskundige zorgverlener toestemming mijn gegevens te registreren.

Huisarts: 
Als verloskundige zorgverlener informeren we jouw huisarts over de gegeven zorg en het verloop van de bevalling. 
Ik geef mijn verloskundige zorgverlener toestemming deze medische informatie te delen met mijn huisarts.

Om de door ons gegeven zorg te evalueren versturen wij een enquête en meten wij de cliënttevredenheid.  
Ik geef toestemming aan Bakerraad Verloskundigen om aan mij een enquête te versturen.

Naam patiënt: 
     Graag uw volledige naam. 

Handtekening:   
  

Datum:    

Ik geef toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken onder de bovenstaande voorwaarden

Doel: deze informatie wordt verstrekt aan iedere cliënt.

Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.

Van der Heydenstraat 6-2
8014 ZZ Zwolle
T 038 465 92 28
info@bakerraad.nl

www.bakerraad.nl


