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Privacyreglement 
 
Huisartsopleiding Utrecht, gevestigd aan Broederplein 43, 3703 CD te Zeist, acht een 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden 

door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In dit privacyreglement leggen wij uit welke 

persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel we dit doen. Huisartsopleiding Utrecht valt 

onder het UMC Utrecht en dit reglement is opgemaakt in lijn met de privacyreglementen van 

het UMC Utrecht.  

 

Definities 

Aios arts in opleiding tot specialist 

Datalek onbedoeld verlies van (toegang tot) persoonsgegevens bij 

Huisartsopleiding Utrecht. 

Derde elke persoon of instantie die niet gemachtigd is om de betreffende 

persoonsgegevens te verwerken. 

Persoonsgegevens alle informatie over een natuurlijke persoon op basis waarvan deze 

- direct of indirect - kan worden geïdentificeerd. 

Verantwoordelijke degene die het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking. 

De verwerkingsverantwoordelijke is de (rechts)persoon die letterlijk 

de verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van de AVG. 

Verwerken/verwerking het gebruiken, verzamelen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 

raadplegen, verspreiding, met elkaar in verband brengen, alsmede 

het afschermen of vernietigen van persoonsgegevens. 

Verwerker handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het 

verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks 

gezag te staan. 

Verwerkingsovereenkomst een document waarin de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 

die op betrokken partijen van toepassing zijn bij de verwerking van 

persoonsgegevens.  

 

Rechtmatige grondslag 

Het opleiden van huisartsen gebeurt binnen de regels van het College Geneeskundige 

Specialismen (CGS). De controle op de uitvoering van de regels wordt gedaan door de 

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).  
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De procedure voor het registreren van persoonsgegevens in het kader van de opleiding van 

huisartsen moet per 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Deze wet geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers en geldt in de hele 

Europese Unie. Op de naleving van de AVG wordt toegezien door de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de 

privacywetgeving stelt.  

Gebruik van persoonsgegevens 

Huisartsopleiding Utrecht verwerkt (persoons)gegevens van aios, (stage-)opleiders en 

medewerkers1. Het gaat om de volgende gegevens: 

 Aios:  

o NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 

o BIG-nummer; 

o Geboortedatum; 

o Geboorteplaats; dit wordt vanaf startdatum september 2018 niet meer 

geregistreerd 

o Geslacht; 

o Foto; 

o Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer); 

o Sollicitatiegegevens (sollicitatiebrief, CV, BIG-registratie, bul en rijbewijs) 

o Gegevens die aios invult in het profiel in Make a Match; 

o Gegevens uit het e-portfolio over leerproces en voortgang: 

 

  (Stage-)opleiders: 

o Naam; 

o BIG-nummer; 

o Geslacht; 

o Foto; 

o Geboortedatum; 

o Adresgegevens van de huisartspraktijk of stage-instelling; 

o Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer); 

o Gegevens die opleider invult op profiel in Make a Match; 

o Sollicitatiegegevens (sollicitatiebrief, CV) 

o Gegevens t.a.v. functioneren; 

o Correspondentie tussen (stage-)opleider en opleidingsinstelling. 

                                                 
1
 Voor de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers verwijzen we naar de privacyverklaring 

‘Persoonsgegevens van UMC Utrecht-medewerker’ (op te vragen bij Directie P&O). 
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Doel van verwerking 

Huisartsopleiding Utrecht verwerkt persoonsgegevens van aios in het kader van de 

opleidingsovereenkomst. Hier vloeien de volgende doelen van gegevensverwerking uit voort: 

 Uitvoeren van het onderwijs 

Door de aard van het onderwijs (1 dag onderwijs per week en deels voor korte periodes) 

werken onze docenten met een fotolijst, waarin duidelijk wordt aan welke aios zij 

lesgeven.  

 Uitvoeren van de selectieprocedure voor nieuwe aios 

Aios melden zich bij de Huisartsopleiding Nederland voor de selectieprocedure voor de 

huisartsopleiding. Huisartsopleiding Utrecht voert een deel van die procedure uit en 

volgt daarbij de ‘Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens 

sollicitatiesysteem’. Na afloop van de selectie- en plaatsingsprocedure draagt 

Huisartsopleiding Nederland de gegevens van de bij de Huisartsopleiding Utrecht 

geplaatste aios over via het registratieprogramma Family, waarin de opleidingstrajecten 

en persoonsgegevens geregistreerd worden. Huisartsopleiding Nederland geeft van de 

startende aios de volgende gegevens door aan de Stichting Beroeps Opleiding 

Huisartsen (SBOH), ten behoeve van het afsluiten van een arbeidscontract met de aios: 

NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, BIG-nummer en geboortedatum. Van 

afgewezen kandidaten worden alle gegevens verwijderd of vernietigd. 

 Het zoeken naar en aanbieden van een passende opleidingsplek 

We maken gebruik van Make a Match ten behoeve van de koppelingsprocedure voor de 

opleidingsperiodes in de huisartspraktijk. Dit programma is ontwikkeld en wordt beheerd 

door MediClara. Aios maken een profiel aan op Make a Match en vullen, indien gewenst, 

persoonlijke gegevens en bijvoorbeeld gegevens over hun beschikbaarheid en leerstijl in. 

Om een passende opleider voor iedere aios te vinden, worden deze gegevens gedeeld 

met de opleiders uit Make a Match. Met betrekking tot de verwerking van deze 

gegevens is een verwerkingsovereenkomst met MediClara in ontwikkeling. 

 Het bewaken van de voortgang van de opleiding 

Om aios op te leiden tot volwaardig huisarts, moeten zij de opleiding met succes 

doorlopen. Om de voortgang van aios binnen de opleiding te registreren en te bewaken, 

maken we gebruik van het e-portfolio. Met betrekking tot het reglement voor opslag van 

gegevens in dit systeem verwijzen wij naar het ‘Privacystatement met betrekking tot het 

E-portfolio’. 

 Het opstellen van een voltooiingsverklaring en een opleidingscurriculum 

Om erkend te worden als huisarts, moet Huisartsopleiding Utrecht voldoen aan 

regelgeving van de RGS. Daarom registreren we in Family het opleidingstraject (stages 

en eventuele onderbrekingen) van aios. Aan het einde van het opleidingstraject worden 

https://www.portfolio-artsenopl.nl/hn/resources/170815-Privacystatement-e-portfolio.pdf
https://www.portfolio-artsenopl.nl/hn/resources/170815-Privacystatement-e-portfolio.pdf
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deze gegevens verstrekt aan de RGS in de vorm van een voltooiingsverklaring en een 

opleidingscurriculum, dat de precieze data, opleider, praktijk of stage-instelling en 

eventuele onderbrekingen weergeeft. Met betrekking tot de verwerking van deze 

gegevens is een verwerkingsovereenkomst met Huisartsopleiding Nederland in 

ontwikkeling. 

Huisartsopleiding Utrecht verwerkt persoonsgegevens van een (stage-)opleider in het kader van 

de ‘Intentieverklaring opleiding tot huisarts’. Hier vloeien de volgende doelen van 

gegevensverwerking uit voort: 

 Uitvoeren van het onderwijs 

Door de aard van het onderwijs (1 dag onderwijs per week en deels voor korte periodes) 

werken onze docenten met een fotolijst, waarin duidelijk wordt aan welke opleiders zij 

lesgeven. 

 Registratie van erkenning om als (stage-)opleider ingezet te mogen worden  

Om erkend te worden als (stage-)opleider vult de aspirant (stage-)opleider een 

intentieverklaring in van de RGS. De hierop ingevulde gegevens en de verleende 

erkenning registreren wij in ons registratiesysteem Family.  

 Het zoeken naar en aanbieden van een passende aios 

We maken gebruik van Make a Match ten behoeve van de koppelingsprocedure voor de 

opleidingsperiode in de huisartspraktijk. Dit programma is ontwikkeld en wordt beheerd 

door MediClara. Opleiders maken een profiel aan op Make a Match en vullen, indien 

gewenst, persoonlijke gegevens en bijvoorbeeld gegevens over hun beschikbaarheid en 

leerstijl in. Om een passende aios voor iedere opleider te vinden, worden deze gegevens 

gedeeld met de potentiele aios en opleiders uit Make a Match. Met betrekking tot de 

verwerking van deze gegevens is een verwerkingsovereenkomst met MediClara in 

ontwikkeling. 

Bewaartermijnen 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als de aios de 

opleiding volgt en de (stage-)opleider aan ons instituut verbonden is. Daarna bewaren wij 

gegevens nog maximaal vijf jaar, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist 

(zoals de bewaarplicht van vijf jaar voor gegevens over in- en uitschrijvingen). De gegevens 

worden vervolgens op een veilige manier vernietigd of geanonimiseerd.  

 

Elektronische Leeromgeving (ELO) 

Tijdens de opleiding communiceert het instituut met aios, opleiders en medewerkers via ELO. 

Op dit platform wordt onderwijsmateriaal gedeeld en kunnen aios toetsen maken, een bijdrage 

leveren aan verschillende fora en feedback geven op het onderwijs. Vanaf de registratie bewaart 
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de huisartsopleiding de activiteitsgegevens van aios op ELO. Op basis van deze gegevens kan 

het platform en het onderwijs verbeterd worden. We verstrekken deze activiteitsgegevens nooit 

aan derden. Een maand nadat de gebruiker niet meer aan de opleiding verbonden is, wordt het 

account gedeactiveerd. Jaarlijks verwijdert de huisartsopleiding alle gegevens van accounts die 

gedeactiveerd zijn.   

Video-opnames 

Binnen de huisartsopleiding worden video-opnames van aios in de praktijk gebruikt om de 

gespreksvaardigheden en het medisch handelen van aios te verbeteren en/of te beoordelen. 

Deze opnames worden alleen gemaakt wanneer patiënten hier expliciet toestemming voor 

hebben gegeven. De video-opnames worden zeer zorgvuldig bewaard, niet gedeeld met derden 

en alleen voor onderwijskundige doelen gebruikt. Veilige omgang met de gegevens is geborgd 

in de procedure 'Video-opnames van consulten - procedure Huisartsopleiding Utrecht'. De 

maximale bewaartermijn is 12 maanden.  

Sollicitanten (potentiële medewerkers) 

Sollicitatiebrieven, CV’s en correspondentie van afgewezen sollicitanten worden uiterlijk 4 weken 

na beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigd. De bewaartermijn is vastgesteld op 4 

weken, omdat het na een mislukte proefperiode nodig kan zijn om eerder afgewezen 

sollicitanten alsnog op gesprek te laten komen. Gegevens van aangenomen sollicitanten worden 

opgenomen in het personeelsdossier, zoals beschreven staat in de privacyverklaring 

‘Persoonsgegevens van UMC Utrecht-medewerker’. 

Post-Academisch Onderwijs voor Huisartsen (PAO-H) 

Van deelnemers aan het PAO-H worden NAW-, contact- en presentiegegevens en het BIG-

nummer verwerkt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de deelnemers in te schrijven voor 

het onderwijs en te communiceren over het onderwijs. De presentiegegevens worden 

doorgegeven aan de RGS, zodat de nodige accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 

Landelijke Educatie voor Docenten (LED) 

Van deelnemers aan de LED worden NAW-, contact- en presentiegegevens en het BIG-nummer 

verwerkt. Tevens wordt er per deelnemer gevraagd om de geboortedatum, geboorteplaats en 

gegevens over carrière, leerdoelen en leerstijl. Deze gegevens worden gebruikt om de scholing 

te organiseren en zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de deelnemers. 

Bovendien worden deze gegevens gebruikt om accreditatiepunten te kunnen toekennen. De 

gegevens worden niet gedeeld met derden. 

Alumni 

We bewaren namen en contactgegevens van aios die de huisartsopleiding hebben afgerond, 

mits we hier expliciet toestemming voor hebben gekregen. We gebruiken deze gegevens 
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uitsluitend om alumni te informeren over extracurriculaire activiteiten die we organiseren en 

mogelijk interessant zijn, zoals de Spring- en Summerschool. De gegevens worden 10 jaar 

bewaard in ons registratiesysteem en niet verstrekt aan derden. Het staat alumni te allen tijde 

vrij om zich uit te schrijven en hun gegevens te laten verwijderen. 

Beveiliging 

Het hoofd van de opleiding is verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens, 

zowel schriftelijk als elektronisch vastgelegd. De toegang tot schriftelijke gegevens is beveiligd 

door ze te bewaren in dossiers in afsluitbare kamers en kasten. Voor de bescherming van 

persoonsgegevens die elektronisch zijn opgeslagen, heeft het hoofd passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen.  

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties 

(zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben. Indien nodig zullen ook de betrokkenen (de 

mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) worden geïnformeerd. 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG) 

Een FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Huisartsopleiding Utrecht valt 

organisatorisch gezien onder het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Dit betekent dat we geen 

eigen FG hoeven aan te stellen, maar dat wij ook onder de verantwoordelijkheid vallen van de 

FG van het UMC Utrecht, namelijk Bart van Rijn (B.vanRijn@umcutrecht.nl). 

Voor vragen over ons privacyreglement of vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van 

uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.  Ook voor klachten kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Mail  receptiezeist@umcutrecht.nl 

Telefoon 088 75 697 00 

Adres  Broederplein 43 

  3703 CD Zeist  

Wijzigingen in dit privacyreglement 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Het 

verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van deze 

wijzigingen op de hoogte bent. 

mailto:B.vanRijn@umcutrecht.nl
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