
Privacy reglement Strea Nova 

 
De website wordt beheerd door Strea Nova Verloskundige praktijk, gevestigd te Warenarburg 1, 
2907CK Capelle aan den IJssel, en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 71557725 in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.. 
 
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met 
uw medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek. U kunt een gesprek 
aanvragen met Shemène Martines, verloskundige en praktijkhouder Strea Nova. Dit kunt u 
telefonisch aanvragen via 0627081715 of via de mail: smartines@streanova.nl  
 
Strea Nova respecteert de privacy van de cliënten en bezoekers van de website. Vanwege volledige 
transparantie met onze cliënten hebben wij een beleid opgesteld met betrekking tot de verwerking, 
het doel alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen 
uitoefenen.  
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming persoonsgegevens kunt u terecht op de 
website van de autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van 
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.  
 
Achtergrond 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. 
Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens 
verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er 
specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg vastgesteld in het WGBO (Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst. 
 

Persoonsgegevens 

Bij Strea Nova worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Uw gegevens worden voor 
specifieke medische doeleinden verzameld. Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich 
verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn 
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de 
behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijv. voor de bestrijding van ernstig gevaar 
voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting.  

U wordt via de website, de verloskundige en/of folder op de hoogte gesteld dat uw 
persoonsgegevens verwerkt worden. 

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  
Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Onatal – NEN 
gecertificeerd welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen 
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toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde zorgverleners. Al deze zorgverleners hebben een 
wettelijke geheimhoudingsplicht.  
 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 
Deze bewaartermijn is 20 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling 
van de behandelaar. 
 

Uw rechten 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en wat we met 
deze gegevens doen. 

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor 
wordt geschaad). Dat is het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de 
persoonsgegevens die we van u verwerken. 

• Het recht op rectificatie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is. 
• Het recht op vergetelheid. U kunt uw gegevens  (gedeeltelijke) laten vernietiging. Dit kan alleen 

als de gegevens voor een ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke 
regeling niet bewaard hoeven te  blijven. 

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw medische 
dossier. 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of minder gegevens te laten 
verwerken. 

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een 
andere partij. U kunt hierbij denken aan gynaecologen, kinderartsen, de huisarts of een andere 
verloskundige. Hier moet u een toestemmingsformulier voor ondertekenen.  

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht 
op een menselijke blik bij besluiten. 

Verzoek privacy recht 

Doet u een verzoek op basis van de privacyrechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk melden 
bij de verloskundige. Wij zijn verplicht om de identiteit te controleren. We willen immers 
voorkomen dat we iemand toegang geven tot de gegevens van iemand anders. Ook vragen 
we u om hiervoor een formulier te ondertekenen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals 
een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.  
 
Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een cliënt meerderjarig vanaf 16 jaar. 
Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënte overleden is, dan 
kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen 
bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de 
zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. 
 
 

 



Foto’s op de website 

Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen, 
zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet. Voor zover zijn de foto’s afgebeeld op onze 
website of sociale media kanalen met expliciete toestemming van betreffende personen of wettelijke 
vertegenwoordigers gepubliceerd. De foto’s zijn gemaakt door Strea Nova met toestemming van 
desbetreffende persoon of vertegenwoordiger. Of zijn de foto’s aangeleverd door desbetreffende 
persoon of diens vertegenwoordiger. De foto's worden getoond op de website en/of sociale media 
kanalen zolang Verloskundige Praktijk Strea Nova de betreffende foto van toegevoegde waarde acht 
voor de website.   

Cookies 

Wij maken op de website www.streanova.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, 
iPad, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 
optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze 
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door 
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
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