
 

 
 
 

Register Verwerkingsactiviteiten Verloskundigen Oosterhout 
 
Sint Antoniusstraat 86a 
4902 PV  Oosterhout 
info@verloskundigenoosterhout.nl 
 
Organisaties met wie Verloskundigen Oosterhout doelen/middelen van verwerking 
heeft vastgesteld: 

• visuals4you (hosting website Verloskundigen Oosterhout) 
• google mail (beantwoording persoonlijke vragen en aanmelding) 
• Epic (elektronisch patiënten dossier) 
• Peridos (registratie counseling prenatale screening) 

 
Organisaties/ontvangers aan wie Verloskundigen Oosterhout persoonsgegevens 
verstrekt: 

• Boekhouder (uw persoonlijke gegevens welke zichtbaar zijn op facturen) 
• Peridos (wettelijke verplichting ten behoeve van de registratie m.b.t. prenatale 

screening) 
• Epic (elektronisch patiënten dossier) 

 
Technische en organisatorische maatregelen van Verloskundigen Oosterhout ter 
beveiliging van persoonsgegevens: 

• Verwerkingen binnen google mail verlopen achter een wachtwoord, welke alleen 
bekend is bij de eigenaren van Verloskundigen Oosterhout 

• Het elektronisch patiënten dossier is uitgebreid beveiligd met wachtwoorden en een 
token. Deze token wordt dagelijks vernieuwd.  

• Alle computers van Verloskundigen Oosterhout zijn voorzien van wachtwoord, 
virusscanner en geautomatiseerde beveiligingsupdates.  

• Het pand van Verloskundigen Oosterhout is voorzien van gecertificeerde sleutels. 
Zelfstandige toegang tot het pand is gereserveerd voor personeelsleden en enkele 
onderhuurders. Onderhuurders hebben alleen toegang tot algemene ruimten en 
hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Papieren patiëntengegevens 
worden ten allen tijden bewaard in een afgesloten ruimte.  

• De website van Verloskundigen Oosterhout is beveiligd middels https 
• Datalekken worden geregistreerd 

 
Persoonsgegevens die Verloskundigen Oosterhout verwerkt, doelstelling van deze 
verwerking 
Voor- en achternaam cliënte en partner: 

• Inschrijving in de praktijk 
• Personalisering welkomstcorrespondentie 

BSN-nummer: 
• Inschrijving in de praktijk  
• Voorkomen van foutieve koppeling aan een incorrect dossier 

Adresgegevens: 
• Inschrijving in de praktijk  
• Voorkomen van foutieve koppeling aan een incorrect dossier 

Geboortedatum: 
• Voorkomen van foutieve koppeling aan een incorrect dossier 

E-mail adres: 
• Verzending vragenlijst t.b.v. intake 
• Verzending lijst informatieve folders over de praktijk en zwangerschapsgerelateerde 

onderwerpen 
Eerste dag laatste menstruatie: 



 

 
 
 

• Correcte tijdsplanning eerste echografisch onderzoek 
Hoeveelste zwangerschap: 

• Vereist invulscherm om registratie in het elektronisch patiëntendossier mogelijk te 
maken 

Is cliënte één van een meerling? 
• Vereist invulscherm om registratie in het elektronisch patiëntendossier mogelijk te 

maken 

 
 
Overige gegevens worden door cliënten verstrekt tijdens de intake en rechtstreeks in het 
beveiligde digitale dossier geplaatst.  
Daarnaast zijn cliënten in de gelegenheid reeds voor het eerste contact persoonlijke 
gegevens aan te leveren. Dit kan per mail, per post of fysiek in de brievenbus. In de 
welkomstmail worden cliënten gewezen op de mogelijke onveiligheid van verzending per 
mail.  
 

 


