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Privacyverklaring  
Deze privacyverklaring is opgesteld voor Outcome Measurement BV, de aanbieder 
van ConsultAssistent, inschreven in het register van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 65972902 Verder zullen wij kortweg naar Outcome Measurement 
verwijzen met “wij”, “ons” en “onze”. 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze dienst(en). Wij behandelen 
persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij 
aan alle geldende wettelijke normen en eisen. 

1. Begripsbepalingen 

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon. 

1.2 Betrokkene: Degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. 

1.3 Bijzondere Persoonsgegevens: Persoonsgegevens betreffende de godsdienst of 
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of 
lidmaatschap van een vakvereniging van betrokkene. 

1.4 Verwerken: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 
Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

2. Doel 

2.1 Dit privacy statement is bedoeld om u inzicht te geven in welke 
Persoonsgegevens wij van u Verwerken en met welk doel en door welke partijen dit 
gebeurt. Daarnaast geeft dit privacy statement een overzicht van onze plichten en 
van uw rechten. 

2.2 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 
statement. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig het privacy statement aan naar 
aanleiding van wetswijzigingen en nieuwe rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze 
tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt. 

3. Verwerking van Persoonsgegevens 

3.1 Wij Verwerken slechts Persoonsgegevens indien aan één van de voorwaarden 
van art. 6 van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is voldaan. 

3.2 Wij Verwerken slecht Bijzondere Persoonsgegevens indien aan één van de 
voorwaarden van art. 9 van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) 
is voldaan. 
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4. Doel verwerking 

4.1 Bent U gebruiker van de ConsultAssistent Applicatie, dan Verwerken wij uw 
Persoonsgegevens om de zorg die aan u en andere patiënten wordt verleend te 
kunnen verbeteren. De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden door uw 
behandelend arts gebruikt om uw situatie te evalueren en u beter te kunnen helpen. 

4.2 Wij kunnen Persoonsgegevens in bepaalde gevallen tevens Verwerken voor 
verdere optimalisering van onze applicatie en verbetering van de levering van 
producten en diensten. 

4.3 Wij Verwerken de anonieme medische gegevens in de ConsultAssistent 
applicatie voor onderzoek naar betere zorg. Hoe wij dit doen leggen wij uit in artikel 
6. 

4.4 Bent u bezoekers van onze website www.consultassistent.nl, dan Verwerken wij 
uw Persoonsgegevens voor een goede werking van de website. Het cookiebeleid 
wordt toegelicht in artikel 7. 

4.5 Wij Verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden, tenzij de 
wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons verplichten om uw 
Persoonsgegevens ook voor een ander doel aan te wenden. 

5. Gegevens die verwerkt worden 

5.1 De volgende op u betrekking hebbende Persoonsgegevens kunnen door ons 
worden Verwerkt: naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, mobiele 
telefoonnummer, patiëntnummer, accountgegevens (username/password) en IP-
adres. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor een goede werking van de 
applicatie of onze website. Alleen gepseudonimiseerde, niet tot op persoonsniveau te 
herleiden gegevens, zoals de ingevulde vragenlijsten in de ConsultAssistent 
Applicatie worden gebruikt voor analyse doeleinden. Met deze analyses draagt u bij 
aan het verbeteren van de zorg. 

5.2 In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij het invullen van de vragenlijsten in de 
ConsultAssistent applicatie - zijn uw medische gegevens nodig. Deze gegevens 
Verwerken wij extra zorgvuldig. Deze medische gegevens worden alleen Verwerkt 
door ons en (medewerkers van) uw zorgverlener. Andere medewerkers ontvangen 
uw Bijzondere Persoonsgegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van uw 
zorgverlener behoren én de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden 
nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de behandelend 
zorgverlener op grond van zijn/haar medisch beroepsgeheim. 

6. Onderzoek op de data 

6.1 De antwoorden die u geeft op vragen in de ConsultAssistent applicatie worden 
opgeslagen in een beveiligde Onderzoeksdatabase. De gegevens in deze database 
worden gebruikt voor onderzoek naar betere zorg, bijvoorbeeld naar welke 
behandeling het beste is voor bepaalde patiëntgroepen. Uw Persoonsgegevens 
worden opgeslagen in een andere beveiligde Gebruikersdatabase. De gegevens in 
de Gebruikersdatabase worden niet gebruikt voor onderzoek en, op uw zorgverlener 
na, niet met derden gedeeld. 

http://www.consultassistent.nl/
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De gegevens in de Onderzoeksdatabase zijn gepseudonimiseerd. Dit betekent dat 
de Onderzoeksdatabase geen Persoonsgegevens bevat maar wel voor elke patiënt 
een uniek ID. De Gebruikersdatabase bevat ook dit unieke ID. Zo kunnen 
Persoonsgegevens en Medische gegevens aan elkaar gekoppeld worden. Alleen uw 
zorgverlener en medewerkers van uw zorgverlener zien uw Persoonsgegevens en 
Medische gegevens samen in. 

Voordat wij de gegevens in de Onderzoeksdatabase gebruiken voor een onderzoek 
worden de gegevens eerst anoniem gemaakt. Dit betekent dat het unieke ID is 
verwijderd. Het onderzoek op de anonieme data vindt altijd op geaggregeerd niveau 
plaats. 

Het is mogelijk dat wij, in opdracht van uw zorgverlener, het unieke ID bij de 
patiëntnummers aan uw zorgverlener verstrekken. Uw zorgverlener kan zo gegevens 
over bijvoorbeeld behandelingen aan de gegevens uit de Onderzoekdatabase 
koppelen. Deze gegevens kunnen, in opdracht van uw zorgverlener, nadat de 
gegevens weer anoniem zijn gemaakt gebruikt worden voor onderzoek op 
geaggregeerd niveau naar betere zorg. 

7. Verwerkende partijen 

7.1 Persoonsgegevens met uitzondering van uw accountgegevens en IP-adres 
kunnen worden verstrekt aan de volgende partijen: 

• Uw zorgverlener; 
• Medewerkers van uw zorgverlener; 
• Intermax (hosting van de ConsultAssistent applicatie); 
• Funatic (technisch ontwikkelaar van de ConsultAssistent applicatie); 
• Outcome Measurement. 

7.2 Zonder uw toestemming verstrekken wij geen Persoonsgegevens aan andere 
partijen, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten. 

7.3 Indien Persoonsgegevens dusdanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs 
niet tot u als individuele persoon herleidbaar zijn, zijn wij gerechtigd deze aan derde 
partijen te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

8. Cookies 

8.1 Onze website www.consultassistent.nl maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn 
tekstbestanden die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen en die het bezoek 
aan onze site eenvoudiger maken. Deze cookies bevatten geen Persoonsgegevens. 

8.2 Wij plaatsen een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet 
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten. 

8.3 De cookies kunt u zelf via uw webbrowser uitschakelen. 

9. Recht op inzage, aanvulling en correctie 

http://www.consultassistent.nl/
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9.1 U hebt het recht ons te verzoeken een overzicht te verstrekken van de op u 
betrekking hebbende Persoonsgegevens die door ons worden Verwerkt. Wij zullen u 
dit overzicht binnen 4 weken verstrekken. 

9.2 U hebt tevens het recht ons te verzoeken om correctie van de op u betrekking 
hebbende Persoonsgegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van het 
Verwerken onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk 
voorschrift verwerkt worden. 

9.3 Op uw verzoek worden de opgenomen Persoonsgegevens aangevuld met een 
door u afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen Persoonsgegevens. 

9.4 Wij berichten u binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot 
correctie of aanvulling. Als uw verzoek geweigerd wordt, ontvangt u een motivatie 
van dit besluit. 

10. Recht op verwijdering of vernietiging van 
Persoonsgegevens 

10.1 U hebt het recht te verzoeken om verwijdering van de op u betrekking hebbende 
herleidbare Persoonsgegevens. 

10.2 Als u gebruiker bent van de ConsultAssistent applicatie kunt een verzoek tot 
verwijdering van de Persoonsgegevens eenvoudig in de applicatie indienen. U kunt 
zich in de applicatie afmelden bij Mijn persoonsgegevens. Wij verwijderen bij 
afmelding binnen 1 week al de naar u herleidbare persoonsgegevens zoals uw 
naam, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, IP-adres. Wij bewaren alleen uw 
patiëntnummer zodat wij , als het ziekenhuis aan ons vraagt u te benaderen voor het 
invullen van vragenlijsten in ConsultAssistent, weten dat wij dit patiëntnummer voor 
in ieder geval het huidige zorgtraject niet meer mogen benaderen. 

10.3 U kunt het verzoek tot verwijdering van de op u betrekking hebbende 
herleidbare Persoonsgegevens ook schriftelijk indienen. Wij zullen in dat geval 
binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek de Persoonsgegevens 
verwijderen en u hierover berichten. 

10.4 Het is mogelijk dat wij gegevens over u hebben verstrekt aan uw zorgverlener. 
Voor verwijdering van de door ons aan de zorgverlener verstrekte gegevens kunt u 
een verzoek indienen bij uw zorgverlener. De fungerende wettelijke normen en eisen 
zijn van toepassing, tenzij het beleid van de zorgverlener hiervan afwijkt. 

10.5 U heeft het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit 
Persoonsbescherming (AP) over de gegevensverwerking door ConsultAssistent. De 
Autoriteit Persoonsbescherming is verplicht deze klacht in behandeling te nemen. 

11. Door u gedeelde gegevens 

11.1 U kunt (de diensten van) Outcome Measurement gebruiken om gegevens over 
uzelf te delen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld uw antwoorden op de vragen over uw 
gezondheidsklachten uitprinten. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u 
deelt. 
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11.2 U kunt ons schriftelijk verzoeken om een overzicht van al uw Persoonsgegevens 
in JSON-formaat. U kunt deze gegevens delen met uw zorgverlener. Wij zullen u 
deze gegevens binnen 4 weken verstrekken. Zie ook artikel 9.1. 

12. Beveiliging 

12.1 Wij gaan zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om. Daarom zijn onze 
systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden 
binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. 

12.2 Wij laten periodiek een security test uitvoeren om de effectiviteit van onze 
security maatregelen te testen. 

12.3 Voor zover de wet dit verplicht, zullen wij een ‘datalek’ aan u en aan de 
voorgeschreven instantie(s) melden. 

13. Bewaartermijn 

13.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de 
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens 
worden Verwerkt. 

13.2 In het geval van medische gegevens, welke gedeeld worden met uw 
zorgverlener, geldt er een bewaartermijn van 15 jaar. 

13.3 Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt, wanneer de 
gegevens geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. 

13.4 Wij dragen zorg dat de Persoonsgegevens na het verloop van de bewaartermijn 
veilig en definitief vernietigd worden. 

14. Melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens 

14.1 Wij dragen zorg dat melding van gegevensverwerking wordt gedaan bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, in geval de wet dit voorschrijft. 

15. Contact Verantwoordelijke 

15.1 Voor de uitoefening van uw rechten of vragen met betrekking tot dit privacy 
statement kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@consultassistent.nl. 

15.2 Niels Sprangers is de Functionaris Gegevensbescherming van Outcome 
Measurement. Hij is te bereiken via Niels.sprangers@consultassistent.nl. 

15.3 De contactgegevens van Outcome Measurement zijn:  

Outcome Measurement BV 
Lange Houtstraat 23b 
2511 CV Den Haag 
+31 (0)88 0016 427 

mailto:info@consultassistent.nl
mailto:Niels.sprangers@consultassistent.nl
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info@consultassistent.nl 
www.consultassistent.nl 

Sluiten 
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