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Medische gegevens 

Tijdens uw behandeling in ons ziekenhuis worden administratieve en medische 

gegevens over u vastgelegd. Het ziekenhuis zet zich in om zorgvuldig om te gaan met 

uw gegevens. In deze folder is beschreven welke afspraken binnen het ziekenhuis 

gemaakt zijn om te garanderen dat dit ook gebeurt. 

Privacy en geheimhouding 

Alleen de artsen die u behandelen en ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij 

uw behandeling mogen uw gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht 

tegenover anderen.  

Privacyreglement 

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om regels te hanteren voor het omgaan met de 

persoonlijke gegevens van de patiënten. Deze regels zijn opgenomen in een 

privacyreglement. Dit reglement kunt u bij de Patiëntenservice van het ziekenhuis 

inzien.  

Tevens kunt u bij Patiëntenservice een kopie van het privacyreglement opvragen. 

Gegevens over de bereikbaarheid van Patiëntenservice vindt u op de achterzijde van 

deze folder. 

Rechten van de patiënt 

In het privacyreglement zijn de rechten beschreven die u als patiënt hebt met 

betrekking tot de vastlegging van uw gegevens. Deze zijn onder andere: 

• het inzien en corrigeren van het medisch dossier 

In het privacyreglement is geregeld dat u de gegevens die over u zijn vastgelegd 

kunt inzien. Wanneer u constateert dat er gegevens onjuist zijn, kunt u deze laten 

corrigeren. 

• het indienen van een klacht 

Wanneer u van mening bent dat er niet correct met uw gegevens omgegaan 

wordt, kunt u een klacht indienen. Voor personen beneden zestien jaar en onder 

curatele gestelden die in het ziekenhuis worden behandeld, kunnen de wettelijke 

vertegenwoordigers dit doen. Hoe u van deze rechten gebruik kunt maken staat 

beschreven in het reglement. 

Het verstrekken van gegevens aan derden 

Er doen zich situaties voor waarbij gegevens over u aan derden verstrekt worden.  

Dit kan gebeuren: 

• aan uw huisarts of een andere externe behandelaar 

De behandelend arts zal hen zonodig nader informeren over de resultaten van 

verrichte onderzoeken en/of behandeling.  

• aan het ziekenfonds of uw ziektekostenverzekeraar 
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Zowel het ziekenhuis als de specialist zijn verplicht bepaalde gegevens te verstrekken 

aan het ziekenfonds of de ziektekostenverzekeraar. 

• aan externe instanties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. 

 

Het is van algemeen belang dat patiëntgegevens kunnen worden gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Alleen daardoor kan de gezondheidszorg 

op een kwalitatief hoog peil gehouden worden. 

Gegevens die voor dit doel beschikbaar worden gesteld, worden door het ziekenhuis 

altijd eerst anoniem gemaakt. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en 

geboortedatum worden verwijderd en alleen de noodzakelijke medische gegevens 

worden gebruikt. We kunnen u garanderen dat uw privacy gewaarborgd is. 

Wanneer het voor een onderzoek belangrijk is dat de onderzoeker wel weet van wie 

bepaalde gegevens afkomstig zijn, zal de behandelend arts of een medewerker 

namens het ziekenhuis u eerst om toestemming vragen. 

Regels hiervoor zijn opgenomen in het privacyreglement. 

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u, of degene die u 

wettelijk vertegenwoordigt, dat kenbaar maken bij uw behandelend arts. 

Landelijke databanken 

Door ons ziekenhuis worden (anonieme) gegevens verstrekt aan een aantal instanties 

die op landelijk niveau gegevens verzamelen, zoals: 

- de Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) te 

Amsterdam  

- het IKL (Integraal Kankercentrum Limburg) te Maastricht 

- Prismant te Utrecht.  

Deze instanties hebben met het ziekenhuis afspraken gemaakt over de bescherming 

van persoonsgegevens. Daarnaast hebben deze instanties ieder een eigen 

privacyreglement.  

Contact opnemen met Patiëntenservice 

Wanneer u interesse heeft in een exemplaar van het privacyreglement of vragen 

heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u zich 

wenden tot Patiëntenservice. 
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Patiëntenservice 

Via Meldpunt West 05 

Telefoon 088 - 459 7603 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


