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Privacy 

 

Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van TopZorg worden er gegevens over 

u verzameld. Misschien vraagt u zich af waar deze gegevens vervolgens blijven. Wat er 

mee gebeurt en wie ze mag bekijken.  

 

Waarom heeft TopZorg een privacyreglement?  

Onze professionals hebben  de gegevens nodig om u en uw werkgever te ondersteunen bij de zorg 

rondom uw gezondheid. Ze kunnen niet zonder deze informatie. Dat neemt niet weg dat uw 

gegevens natuurlijk wel van vertrouwelijke aard zijn. TopZorg ziet er daarom nauwkeurig op toe 

dat deze optimaal beschermd worden tegen onbevoegde ogen. In ons privacy reglement staat 

precies wie welke gegevens over u mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt 

voorkomen dat onbevoegde ogen ze kunnen lezen.   

 

Welke gegevens houden wij bij in onze persoonsregistratie? 

Van elke werkgever die klant is van TopZorg zijn gegevens opgeslagen. En ook van elke 

werknemer die in dienst is van deze werkgever of als u zelfstandig ondernemer bent, bewaren wij 

gegevens in onze persoonsregistratie.  

Deze persoonsregistratie bevat drie typen gegevens; 

-Stamgegevens van werkgevers (zoals bedrijfsnaam, adres, gegevens van leidinggevende of HR).  

-Stamgegevens van cliënten (zoals naam, adres, geslacht, BSN). 

-Variabele gegevens van cliënten (zoals aanmeldklacht, ziekmelding, vragenlijsten, medische 

gegevens van de analyse, evaluaties en behandelsessies). 

Er is dus zowel minder als meer privacygevoelige informatie opgeslagen. Niet alleen adressen, 

telefoonnummers en geboortedata, maar ook medische verslagen. Soms is er ook informatie 

opgenomen die afkomstig is van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Maar dat kan alleen 

als u toestemming hebt gegeven dat deze informatie aan TopZorg wordt verstrekt.  
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Hoe bewaren wij gegevens?  

Alle gegevens worden in een automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kunnen we snel 

informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderende situatie. Wachtwoorden en strakke 

procedures reguleren de toegang. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde 

systemen en voldoet aan strenge veiligheidseisen. de gegevens kunnen dus niet vergeleken 

worden of 'weglekken'.  

 

Welke mensen van TopZorg mogen uw gegevens inzien?  

-Uw cliëntverantwoordelijke en degene die direct betrokken is bij uw intake of behandeling. 

 -Werknemers van TopZorg die u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Niet iedere werknemer mag dus zomaar uw gegevens bekijken.  

 

Welke gegevens over u worden aan derden verstrekt?  

Hier zijn strikte regels voor. Zo kan uw werkgever alleen beperkt informatie krijgen. Uw werkgever 

ontvangt dezelfde terugkoppeling als u. Hierin staat geen medische informatie. De terugkoppeling 

aan uw verwijzer bevat beperkte relevante medische informatie welke belangrijk is voor uw 

herstel.  

 

Kan ik de informatie over mijzelf inzien? 

Natuurlijk kunt u informatie over uzelf inzien. Het kan ook zijn dat u wilt weten aan wie gedurende 

de zorgverlening gegevens over u zijn verstrekt. Op dit soort vragen kunt u antwoord krijgen door 

inzage te vragen in uw dossier. U krijgt dan toegang tot uw dossier en kunt de journaalteksten en 

verslagen inzien.  

U kunt natuurlijk alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Hun privacy is beschermd, 

net als die van u. De regels zijn immers zo gemaakt dat anderen ook geen gegevens over u 

kunnen opvragen.  

 

Mocht u vragen hebben m.b.t. privacy kunt u contact opnemen via de contactgegevens en naar de 

verantwoordelijke binnen TopZorg vragen.   


