
LEV PRIVACY REGELEMENT 
Informatie over Verloskundigen LEV 
 
Contactgegevens 
Deze website wordt beheerd door Verloskundigen LEV. 
Verloskundigen LEV is gevestigd te Rijen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 
81528078 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het 
privacy statement is Verloskundigen LEV bereikbaar op telefoonnummer 0161-784000 
Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenlev.nl 
Algemeen 
We hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de 
groots mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van 
persoonsgegevens. Verloskundigen LEV is verantwoordelijk voor dat jouw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind op een zorgvuldige wijze 
worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Hieronder kun je lezen welke gegevens Verloskundigen 
LEV kan verzamelen, waarom de praktijk dat doet en wat daarmee gedaan kan 
worden. Ook kun je lezen welke cookies er gebruikt worden en waarom. 
Hoe komt de praktijk aan je gegevens? 
Verloskundigen LEV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken  

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• BSN nummer 
• Polis nummer zorgverzekering 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en 

telefonisch 
• Medische gegevens gerelateerd aan je zwangerschap, bevalling of 

kraamtijd.  
Let op dat de eventuele vraag die je aan ons stelt via de website, verstuurd is met een 
onbeveiligde verbinding. Vind je dit niet prettig, dan kun je ons gewoon bellen om je 
vraag te stellen. 

Wat doen we met je gegevens? 
Verloskundigen LEV bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen: 

• Het maken van een (eerste) afspraak, of inschrijven van een kraambed. 
• Verlenen van verloskundigen zorg en het bijhouden van je medisch dossier 
• Indien van toepassing te overleggen met andere ketenzorgpartners. 
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• Het versturen van een nieuwsbrief/informatieve mail.  
• Het verbeteren van onze dienstverlening.  
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te 

optimaliseren; 
Door gegevens aan ons te verstrekken geeft je ons toestemming om de gegevens voor 
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens 
noodzakelijk voor de zorg die wij verlenen. Wij verwerken je gegevens dus volgens de 
richtlijnen van de AVG. 
Bewaartermijn 
Verloskundigen LEV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische 
gegevens is dit bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij 
langer bewaren noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de gezondheid van jezelf of je 
kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.  
Hoe beveiligen we je gegevens? 
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. We hebben passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou 
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  
Met wie deelt de praktijk jouw gegevens? 
Verloskundigen LEV gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit 
jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Jouw gegevens worden dus uitdrukkelijk 
niet aan derden verstrekt, behalve wanneer ze direct betrokken zijn bij de zorg die we 
aan jou verlenen en je hier nadrukkelijk toestemming voor geeft, of tenzij we wettelijk 
verplicht zijn om gegevens af te staan. Naast de medisch professionals die betrokken 
zijn bij onze zorgverlening, hebben we de volgende partijen nodig: 

• Hostingbedrijf voor de website en emailverkeer; 
• Onze softwareleverancier (Onatal) 

Jonger dan 16 jaar 
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven 
voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders 
of wettelijke voogd.  
Rechten van cliënten 
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Verloskundigen LEV over jou heeft. Je 
kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij de praktijk. Je kunt op basis van de 
uitkomsten de praktijk ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk 
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. 

Geheimhouding 
Medewerkers van LEV en iedereen die onder verantwoordelijkheid van LEV toegang 
heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de 
persoonsgegevens. Deze vloeit uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst 
over verwerkersovereenkomst.  
Social Media 
De praktijk maakt regelmatig gebruik van Social media. Wij letten erop geen gegevens 
te vermelden die naar jou te herleiden zijn, tenzij we nadrukkelijke toestemming 
hebben. Je bent natuurlijk vrij om te reageren op onze berichten en om deze te delen, 
maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die jij zelf vrij geeft. Lees de 
privacyverklaring van Facebook, Twitter, Youtube en Instagram om te zien wat zij met 
jouw persoonsgegevens doen.  
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op 
sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door 



code die wordt aangeleverd door deze bedrijven zelf. Deze code plaatst onder meer 
een cookie.  
Cookies door Verloskundigen LEV 
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen 
afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van 
deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te 
maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte 
webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 
'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder 
goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en 
internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo 
en Youtube. (Op dit moment is daar op deze website geen sprake van) 
Cookies door derden 
Bij het bezoeken van de website www.verloskundigenlev.nl worden tevens cookies 
geplaatst door de volgende derde partijen: 

• Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking) 
• Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van 

bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking) 
Websites van derde 
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via 
deze website via links kunnen worden bezocht (links waar je op klikt). 
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