
Bescherming van uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens* 
(*i.f.v. GDPR: General Data Protection Regulation of AVG: Algemene Verordering Gegevensbescherming) 

Ondersteunend aan het zorgproces verwerkt Radiologie Jaspers jouw persoonsgegevens. 

Welke gegevens verzamelen we concreet over jou?  

 Gegevensverzameling in het kader van patiëntenadministratie; 

o Persoonlijke identificatiegegevens 

o Nationaal identificatienummer v/d sociale zekerheid 

o Mutualiteits- en verzekeringsgegevens 

o Betalingsgegevens  

o Gegevens over bewindvoerders, familieleden, contactpersonen, OCMW 

 Gegevens in het kader van patiëntenzorg; 

o Klinische info opgegeven door jouw arts. 

o Anamnese of relevante info gevraagd door de radioloog en/of medewerker. 

o Fysische parameters en observaties verzameld door de radioloog en/of medewerker. 

 Gegevensverzameling in het kader van veiligheid; 

o Camerabeveiliging  

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?  

 Patiëntenadministratie 

Facturatie en administratieve gegevens worden verzameld met als doel de wettelijke administratieve 
verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van prestaties die zijn verleend door Radiologie Jaspers.  

 Patiëntenzorg 
Het stellen van een medische diagnose in het belang van de betrokkene, o.a. gegevens over gezondheid. 

 Camerabeveiliging  
Radiologie Jaspers heeft in de praktijk beveiligingscamera’s voor jouw en onze veiligheid geplaatst. De 
camera’s registeren beelden van het onthaal, de gangen en de wachtplaatsen.  

Worden jouw gegevens met anderen gedeeld?  

In onze dienst kunnen medewerkers en radiologen jouw gegevens zien, doch zijn zij allen gebonden aan 
beroepsgeheim. Jouw gegevens zijn verder deels gekoppeld aan onze verslaggeving die gedeeld wordt met de door 
jou opgegeven arts(en) en/of zorgverleners. Jouw gegevens worden ook gedeeld met overheidsinstanties, jouw 
mutualiteit en eventueel jouw verzekeringsinstantie, tenzij anders afgesproken. In geval van wanbetaling worden 
deze gegevens ook gedeeld met derden indien invordering van een openstaande rekening nodig is.  

Hoelang bewaren we jouw gegevens?  

 30 jaar voor medische gegevens; 

 7 jaar voor facturatiegegevens uit de patiëntenbestanden die dienen als boekhoudkundig 

verantwoordingsstuk;  

 30 dagen voor camerabeelden. 

Wat zijn jouw privacy-rechten?  

Je hebt het recht op inzage van jouw eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en 
eventueel aanvullen. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. 
Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor jouw gezondheid. 
Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen 
wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Voor vragen tot inzage in 
jouw dossier kan je je richten tot jouw huisarts.  

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van jouw persoonsgegevens waarop wij, jouw arts of andere 
zorgverlener geen uitsluitsel kunnen bieden, dan kan je een klacht neerleggen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit.  

*Indien gewenst kan je ons uitgebreid privacybeleid opvragen via info@radiologie-jaspers.be  


