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Privacyverklaring Zorgverleners 

Screening op down-, edwards- en patausyndroom en Structureel 
Echoscopisch Onderzoek 

Algemeen 
Deze privacyverklaring legt uit waarom bij de gegevensverwerking bij de screening op down-, 

edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) persoonsgegevens 

worden verwerkt van de zorgverleners die bij deze screening zijn betrokken. Van wie komen de 

gegevens, waarvoor en waarom worden ze gebruikt, waar gaan ze naartoe? Met deze 

privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 13 en 14 van de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beogen wij optimale transparantie te 

bieden aan de zorgverleners van wie wij persoonsgegevens verwerken. 

Deze privacyverklaring beperkt zich dus tot het deel van de gegevensverwerking binnen de 

prenatale screening waarbij de zorgverleners betrokken zijn. Hoe met de gegevens van zwangeren 

wordt omgegaan, is te lezen in de privacyverklaring voor zwangeren 

(https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-screening-op-down-edwards-en-
patausyndroom-en-20-weken-echo).  

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de screening op down-, edwards- en 
patausyndroom en het SEO? 

Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt in de privacywetgeving gedoeld op de organisatie die 

verantwoordelijk is voor een bepaalde gegevensverwerking. 

Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens met betrekking tot down-, edwards- en 

patausyndroom en SEO zijn de Regionale Centra (RC) voor Prenatale Screening. Elk Regionaal 

Centrum is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de 

zorgverleners binnen diens werkgebied. De RC bepalen het doel en de middelen van de 

gegevensverwerking. De RC worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de 

Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). De CLBPS bevordert een uniforme 

werkwijze door de RC en biedt ondersteuning bij het verwerken van gegevens van de zorgverleners, 

zorginstellingen en deelnemende vrouwen en het gebruik van Peridos. De CLBPS is geen 

verwerkingsverantwoordelijke maar een verwerker van persoonsgegevens in opdracht van de RC. 

Om welke redenen worden persoonsgegevens van zorgverleners verwerkt door de RC en 

welke gegevens betreft het? 

De RC verwerken persoonsgegevens van de zorgverleners zodat zij conform de Wet op 

Bevolkingsonderzoek verrichtingen kunnen uitvoeren voor de prenatale screening in de regio. Voor 

dit doel worden kwaliteitsovereenkomsten met de zorgverleners gesloten, krijgen zij nascholing 

aangeboden en wordt het functioneren van de zorgverleners gemonitord. Het doel van de 

gegevensverwerking van de zorgverleners is dan ook het borgen van de kwaliteit van de prenatale 

screening, contractbeheer, deskundigheidsbevordering, monitoren van het functioneren van de 

zorgverleners en het op de hoogte stellen van ontwikkelingen en belangrijke feiten via toezending 

van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden door de zorgverleners zelf aangeleverd. 

Concreet gaat het om de volgende persoonsgegevens van de zorgverleners: 

• naam; 

• e-mailadres; 
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• telefoonnummer 

• de code uit het AGB-register; 

• het BIG-registratienummer; 

• LVR1-nummer 

• FMF-code 

• het lidmaatschapsnummer van de beroepsvereniging BEN; 

• zorginstelling waar men werkt; 

• het UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) nummer. 

Daarnaast gaat het om de volgende gegevens in het screeningsproces, voor zover van toepassing: 

Counseling 
Echoscopie 

Gegevens over aantallen; gegevens van de kwaliteitsbeoordeling. 
Gegevens over aantallen; gegevens van de kwaliteitsbeoordeling. 

Opleidingen Certificaten, dan wel vermelding van gevolgde opleidingen en 
bijgewoonde bijscholing, resultaten toetsen nascholing. 

Contracten Kwaliteitsovereenkomsten. 
Zorginstellingen De instellingen waar de zorgverlener werkt of heeft gewerkt en de 

van toepassing zijnde rollen. 

Monitoring Registratie van verlof ten behoeve van beoordeling aantal verrichtingen 
per jaar.  

Wettelijke grondslag 

De wettelijke grondslagen waarop de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt, zijn de 

wettelijke plicht van de RC om alleen zorgverleners voor de prenatale screening in te schakelen die 

voldoen aan de vereisten daarvoor en het gerechtvaardigd belang van de RC om de kwaliteit van 

hun eigen dienstverlening te kunnen monitoren en borgen. 

Welk informatiesysteem wordt gebruikt om de persoonsgegevens van de zorgverleners te 

verwerken? 

De persoonsgegevens van de zorgverleners worden grotendeels verwerkt en opgeslagen in Peridos. 

De gegevens die noodzakelijkerwijs buiten Peridos worden verwerkt, worden binnen beveiligde 

netwerkomgevingen en toepassingen verwerkt. De RC hebben passende technische maatregelen 

getroffen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf 

en tegen kennisname van persoonsgegevens door onbevoegden. 

Wie kunnen de persoonsgegevens inzien en naar welke derden gaan de gegevens? 

De persoonsgegevens van de zorgverleners zijn inzichtelijk voor de zorgverlener zelf voor zover het 

zijn of haar eigen gegevens betreft, en voor de medewerkers van de Regionale Centra die een taak 

hebben bij het contractbeheer, de kwaliteitsborging, de monitoring, de bijscholing en het verzenden 

van nieuwsbrieven. De gegevens worden voorts gedeeld met derde partijen voor zover dat 

noodzakelijk voor de dienstverlening door deze partijen. Het betreft de Coöperatie Landelijk Beheer 

Prenatale Screening (CLBPS) die namens de RC overkoepelende taken verricht en ICT-leverancier 

Topicus, welk bedrijf de ICT-voorzieningen rondom Peridos verzorgt voor de RC en CLBPS. Daarnaast 

worden de persoonsgegevens gedeeld met de zorginstelling waar de zorgverlener zijn of haar taken 

verricht, conform de landelijke afspraken over contractering, kwaliteitsborging en monitoring. Met 

organisaties die de bijscholing voor de zorgverleners organiseren worden alleen de 

persoonsgegevens gedeeld die voor hen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
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overeengekomen diensten. Dit zijn bijvoorbeeld de aanlevering van naam en e-mailadres in verband 

met het uitnodigen van de zorgverleners voor een webinar of scholingsbijeenkomst. 

Bewaartermijnen 
De gegevens van de zorgverleners worden bewaard zolang dat nodig is voor het contractbeheer, de 

kwaliteitsborging, de monitoring, de bijscholing en het verzenden van nieuwsbrieven. Daarna 

worden de persoonlijke gegevens verwijderd en blijven alleen de anonieme gegevens over. 

Rechten 

Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft recht op inzage in zijn of haar 

persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van de 

persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kan bezwaar worden gemaakt 

tegen het gebruik van gegevens. Dat bezwaar kan worden ingediend bij het Regionaal Centrum 

waarmee de zorgverlener en de zorginstelling een overeenkomst heeft. 

Functionaris Gegevensbescherming 

De Functionaris Gegevensbescherming van het Regionaal Centrum is te bereiken door een mail te 

sturen aan fg@clbps.nl. 

Klachtrecht 

Als de zorgverlener het niet eens is met de gegevensverwerking kan gebruik worden gemaakt van de 

klachtenregeling van de RC, kan de Functionaris Gegevensbescherming worden aangeschreven of 

kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.  

Contact 
Hier vindt u de contactgegevens van alle Regionale Centra Prenatale Screening. 
Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale screening: info@CLBPS.nl  
De Functionaris Gegevensbescherming: fg@clbps.nl  
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