
 

 

 

 

 

Privacystatement Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans. 
 

 

Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans is een praktijk, welke tot doel heeft om via een 

professionele begeleiding en individueel aanbod tandheelkundige zorg, behandeling en 

preventie van de aan haar toevertrouwde patiënten in al haar mogelijkheden aan te bieden. 
 

• Om dit doel te bereiken is de praktijk wettelijk verplicht tot het bijhouden van een indivi-

dueel patiëntendossier. In dit dossier is de praktijk verplicht een minimaal aantal gegevens 

te verzamelen en vast te leggen welke betrekking hebben op de status van de gezondheid 

van de individuele patiënt. Dit betreft meer in het bijzonder de status van het gebit van de 

betreffende patiënt. Daarnaast is het van belang om ook andere gegevens betreffende 

de gezondheid van de patiënt vast te leggen welke mogelijk van invloed kunnen zijn op 

de status van het gebit en mogelijk een voorgestelde behandeling negatief of positief 

kunnen beïnvloeden. Daarnaast worden de NAW-gegevens en het burgerservicenummer 

van de patiënt vastgelegd. 

• Door het aangaan van een behandelovereenkomst geeft de patiënt Tandartsenpraktijk 

Van der Geld Schormans het recht om relevante gegevens zoals in deze privacyverklaring 

zijn vermeld, vast te leggen. 

• De bewaartermijn van deze gegevens zijn wettelijk vastgelegd. Medische gegevens 

dienen tenminste vijftien jaar te worden bewaard, ook na beëindiging van de behandel-

relatie, echter: 

▪ De bewaartermijn kan volgens de bestaande wetsbepaling op een eerder tijdstip 

een einde nemen, namelijk wanneer de patiënt schriftelijk om vernietiging van zijn 

gegevens vraagt. Een dergelijk verzoek moet worden ingewilligd, tenzij het verzoek 

betrekking heeft op gegevens waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de 

bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, evenals voor 

zover vernietiging bij of krachtens de wet niet is toegestaan. 

▪ Medische dossiers van overleden patiënten dienen vijftien jaar na de laatste 

wijziging in het dossier bewaart te worden. 

▪ Inloggegevens in het patiëntenadministratieprogramma dienen 5 jaar bewaard te 

blijven, zodat het mogelijk blijft te zien wie er gegevens heeft ingevoerd of toe-

gevoegd in het dossier van de patiënt. 

• Het privacybeleid van de patiënten en medewerkers is binnen de praktijk geregeld via een 

aantal procedures in het Kwaliteitssysteem van de praktijk welke zijn vastgelegd in het 

Kwaliteitshandboek. 

• In deze reglementen zijn tevens uitgebreid de gegevens met betrekking tot het recht op 

inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit) 

vastgelegd. Daarnaast heeft de patiënt te allen tijde het recht de verleende vergunning 

tot gebruik en registratie van zijn persoonsgegevens in te trekken. 

• In het Medewerkersreglement van de praktijk zijn de persoonlijke bepalingen voor de 

medewerkers met betrekking tot het handhaven van de privacy in de praktijk vastgelegd.  

• De patiëntengegevens zijn enkel voorbestemd om te worden geregistreerd in het 

persoonlijk dossier van de patiënt. Echter, de mogelijkheid bestaat dat er met betrekking 

tot een optimale behandeling van het gebit een ter zake gespecialiseerd collega dient te 

worden geconsulteerd of dat de patiënt ter verdere behandeling moet worden 

doorverwezen naar een tandarts-specialist. In dit geval worden de in de praktijk 

verzamelde gegevens enkel en alleen na schriftelijke toestemming van de patiënt in ken-

nis gesteld van de voorgestelde collega. De verstrekking van de gegevens zal in dit geval 

zodanig worden gecomprimeerd, dat enkel de uiterst noodzakelijke gegevens die in het 

belang zijn van de voorgestelde behandeling, worden verstrekt. 

• De gegevens van de patiënt worden verzameld in een gecertificeerd patiënten-

administratieprogramma. Dit programma voldoet aan alle te stellen wettelijke eisen met 



 

 

 

betrekking tot de “Privacywetgeving” en de nieuw ingestelde “AVG-richtlijnen”. Het 

programma is zodanig beveiligd dat het enkel mogelijk is om in het programma te komen 

via een persoonlijke inlogcode, die door de praktijkeigenaren op individuele basis worden 

toegekend aan hiervoor geautoriseerde medewerkers.  

• De verstrekte inlogcodes zijn op persoonsnaam geregistreerd en door de praktijkhouders 

gearchiveerd. Bij de verstrekking van de codes is aangegeven op welke momenten de 

medewerkers gebruik mogen maken van deze code tot verwerken van gegevens in het 

patiëntenadministratieprogramma: 

▪ enkel gedurende de in de arbeidsovereenkomst van de medewerker genoemde 

werkuren binnen de praktijk. 

▪ enkel gedurende het dienstverband van de medewerker bij de praktijk. 

De inloggegevens worden in het praktijkadministratieprogramma gedurende de voor-

geschreven 5 jaar bewaard in het inlogdagboek dat is ingebouwd in het programma. 

Hierdoor is men in staat om in het patiëntendossier terug te zien door wie gegevens zijn 

ingevoerd en bewerkt. 

▪ Veel van de hier vermelde maatregelen ter beveiliging van de privacy van patiënten en 

medewerkers van de praktijk is nader uitgewerkt in het “Intern privacystatement 

Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans”. 
 


