
 

 

Privacystatement Radiotherapiegroep 

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van patiënten door 

Radiotherapiegroep. Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij 

respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en 

in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Hieronder wordt 

uitleg gegeven hoe wij met uw gegevens omgaan en wat u van ons kan verwachten. 

 

Wij maken gebruik van uw gegevens om u de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Belangrijk 

hierbij zijn uw patiëntgegevens, zoals hetgeen de radiotherapeut aan u vertelt, uitslagen van 

onderzoeken, de diagnose en het behandelplan. Behalve uw medische gegevens hebben we ook 

andere persoonsgegevens nodig zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we 

nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een 

andere patiënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we 

nodig hebben voor uw zorg. Na het einde van uw behandeling bewaren we uw gegevens minimaal 

twintig jaar. 

 

Zodra u wordt aangemeld bij Radiotherapiegroep als mogelijk nieuwe patiënt, gaan we uw 

persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we de benodigde gegevens 

opvragen bij uw verwijzer, waarna we deze zullen opslaan, aanvullen en delen met uw 

zorgverleners. Wanneer u bij ons in behandeling komt, verwerken we uw gegevens in uw 

patiëntdossier.  

 

Identificatieplicht 

Radiotherapiegroep vraagt patiënten zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Een 

legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs. 

In de Zorgverzekeringswet is namelijk vastgelegd dat patiënten zich moeten kunnen identificeren 

bij een bezoek aan een zorgverlener. Daarnaast is sinds 1 januari 2018 het gebruik van het 

Burgerservicenummer (BSN) wettelijk verplicht in de communicatie tussen alle zorginstellingen. 

Het BSN staat op uw legitimatiebewijs. Bij uw eerste bezoek aan Radiotherapiegroep zullen wij uw 

BSN overnemen. Ook wordt de aard en het nummer van uw legitimatiebewijs vastgelegd.  



Bescherming gegevens 

We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van 

ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken 

hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. U kunt 

bij uw behandeling een contactpersoon doorgeven. Enkel aan uzelf en aan deze contactpersoon 

zullen wij informatie geven over uw medische situatie/behandeling. Indien we het van belang 

vinden om uw gegevens met anderen te delen, vragen we hiervoor uw toestemming. Dit zal 

voorkomen indien wij uw patiëntgegevens willen delen met andere zorginstellingen en instanties 

die betrokken zijn bij uw behandeling. Met uw toestemming is het mogelijk dat: 

 De zorginstellingen die betrokken zijn bij uw medische situatie een completer beeld krijgen 

van uw medische situatie;  

 De behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg 

geboden kan worden. 

We werken in de behandeling van bepaalde kankersoorten nauw samen andere ziekenhuizen. 

Daarnaast overleggen we met ziekenhuizen in de regio tijdens zogenaamde multidisciplinaire 

overleggen. Hierin worden door de behandelaars gezamenlijk patiënten besproken en is de  

beschikbaarheid van medische gegevens belangrijk om u de best mogelijke zorg te bieden. 

Alleen met zorginstellingen waarmee wij samenwerken en afspraken hebben gemaakt over de 

omgang met vertrouwelijke informatie delen wij uw medische gegevens. Alleen de zorgverleners 

van deze instellingen die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen vervolgens uw medisch dossier 

inzien. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat we gegevens zonder uw 

toestemming delen.  

 

Uw rechten: 

Gegevens inzien 

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntdossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw 

radiotherapeut vragen. Uw radiotherapeut mag dit niet weigeren. De radiotherapeut mag wel 

bepaalde delen afschermen, bijvoorbeeld als daar informatie in staat over iemand anders, zoals 

een familielid. De radiotherapeut hoeft geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke 

werkaantekeningen. Het is mogelijk om een kopie van uw dossier of delen van uw patiëntdossier 

op te vragen. Hiervoor dient u via het aanvraagformulier patiëntgegevens een verzoek in.   

 



Gegevens aanpassen 

U mag uw persoonsgegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u verhuisd bent en uw adres bij ons 

niet meer klopt. Of als uw geboortedatum onjuist is of uw naam verkeerd geschreven staat. Deze 

wijzigingen kunt u doorgeven aan de balie van de polikliniek.  

Daarnaast is het mogelijk om aanpassingen te doen in uw patiëntgegevens. Zo kunt u uw eigen 

zienswijze toevoegen aan het dossier, of de uitkomst van een second opinion. Als u dergelijke 

gegevens wilt aanvullen in uw patiëntdossier, dan kunt u dit aangeven via het aanvraagformulier 

patiëntgegevens.  

 

Gegevens verwijderen 

U mag vragen om het verwijderen van uw patiëntdossier. Dit kan een deel van het dossier zijn of 

uw gehele dossier. Hiervoor dient u via het aanvraagformulier patiëntgegevens een verzoek in.  In 

principe moet Radiotherapiegroep gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) verwijdering 

van uw dossier. Er gelden enkele uitzonderingen. De radiotherapeut is gebonden aan zijn zorgplicht 

en kan van mening zijn dat het overduidelijk in uw eigen belang is om het dossier in zijn geheel of 

gedeeltelijk te bewaren. Uw radiotherapeut moet aan u kunnen motiveren waarom hij of zij uw 

gegevens niet wil verwijderen en kan samen met u de verwijdering heroverwegen. Uw 

radiotherapeut mag verwijdering ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht 

is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over 

de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze gegevens zeven jaar te bewaren. Ook in het geval 

het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft, bijvoorbeeld bij een 

erfelijke ziekte, kan uw verzoek tot verwijdering worden geweigerd.  

Bezwaar 

U mag bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u 

via het aanvraagformulier patiëntgegevens een verzoek in. 

 

Hoe kunt u uw rechten regelen? 

U kunt uw hierboven genoemde rechten regelen via het ‘Aanvraagformulier patiëntgegevens’. Het 

invullen van dit formulier kan op twee manieren:  

1. Telefonisch: een medewerker van het Afsprakenbureau vult samen met u het formulier in. De 

medewerker zal u ter identificatie vragen stellen. 

2. Persoonlijk: u kunt het aanvraagformulier downloaden op onze website 

www.radiotherapiegroep.nl. Deze kunt u ingevuld inleveren aan de balie van onze polikliniek. De 

medewerker zal vragen om identificatie wanneer u het formulier komt inleveren. U kunt ook direct 

http://www.radiotherapiegroep.nl/


aan de balie de aanvraag regelen en samen met de medewerker het aanvraagformulier invullen. 

Wij zullen uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van 

uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover informeren.  

Wetenschappelijk onderzoek 

Bij wetenschappelijk onderzoek maakt men vaak gebruik van patiëntengegevens. Het gebruik van 

patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebeurt meestal anoniem. Dit betekent dat de 

onderzoeker niet weet om welke patiënten het gaat. Voor dit onderzoek is uw toestemming niet 

vereist, u kunt hier wel bezwaar tegen maken. Is het gebruik van anonieme patiëntgegevens niet 

mogelijk dan worden gecodeerde gegevens gebruikt, waarbij de patiëntgegevens van een unieke 

code worden voorzien. Alleen uw behandelend arts kan het verband leggen tussen deze code en uw 

persoonsgegevens. Voor het verstrekken van deze gegevens en niet-anonieme patiëntgegevens is 

uw toestemming nodig, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is. 

Wetenschappelijk onderzoek waar deelname van u als patiënt gevraagd wordt, gebeurt uitsluitend 

nadat u van tevoren gedetailleerd bent geïnformeerd over het onderzoek en u hiervoor 

toestemming hebt gegeven. 

 

 


