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Privacyverklaring 
 

Trombosedienst Leiden en omstreken verzorgt de controle en begeleiding van patiënten die 

antistollingsmedicijnen gebruiken. 

 

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormen het wettelijk kader van de 

gegevensverwerking. 

 

Uw toestemming 

Met uw aanmelding geeft u toestemming om de benodigde gegevens over u te registreren.  

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment intrekken. Daarmee zal 

de behandeling worden beëindigd. 

Bij de start van de behandeling bij Trombosedienst Leiden en omstreken wordt u gevraagd 

een toestemmingsformulier in te vullen voor het delen van gegevens met huisarts, apotheek, 

verwijzer en, als het zich zal voordoen, met andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw 

antistollingsbehandeling.  

Zonder uw toestemming voor het delen van gegevens zal de behandeling wel starten. 

Voor andere situaties zal apart toestemming aan u worden gevraagd.  

Omgang met uw persoonsgegevens 

Toegang tot uw persoonsgegevens hebben: 

- Uzelf, via uw recht op inzage in uw gehele dossier en door in te loggen in het 
webportal Tropaz; 

- De medewerkers van de trombosedienst. Per functie is geregeld welke gegevens 
kunnen worden benaderd. Zo heeft een doseerarts in het elektronisch dossier andere 
bevoegdheden dan een medewerker die bloed afneemt;  

- Enkele beheerders zoals medewerkers van de leverancier van het elektronisch 
patiëntendossier.  

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.  

Anderen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in uw individuele gegevens.  

Voor het bewaren van uw gegevens houdt de trombosedienst zich aan de wettelijke 

bewaartermijnen. 

De omgang met uw gegevens is in detail beschreven in het privacyreglement. Ook houdt de 

trombosedienst een ‘registratie gegevensverwerkingen’ bij.  
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Geautomatiseerde besluitvorming 

De trombosedienst verstrekt aan u een doseeradvies. Hiertoe maakt de trombosedienst 

gebruik van een doseerprogramma dat gekoppeld is aan het elektronisch patiëntendossier. 

Onder bepaalde voorwaarden maakt het doseerprogramma een doseeradvies dat al dan niet 

wordt overgenomen door de doseerarts.  

Organisatie 

De Trombosedienst Leiden en Omstreken is een zelfstandige stichting, gelieerd aan het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).  

De trombosedienst heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de 

persoon van de heer J. van der Kamp, e-mail  J.van_der_Kamp@lumc.nl, tel. 06-21700285. 

De FG is te benaderen voor vragen en klachten over privacy. Ook kunt u zich wenden tot de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens 

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen 

in een elektronisch dossier op beveiligde servers. 

Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens ‘the state of the art’. 

Wat u zelf kunt doen als u online toegang heeft tot uw gegevens (webportal Tropaz) 

- Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  
- Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt. Beveilig uw 

telefoon en tablet met een wachtwoord.  
- Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken.  
- Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet 

met de wifi thuis.  
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