
Privacyverklaring RNFM 

Inleiding 

Uw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM 
zorgvuldig om met uw gegevens. De UM is verwerkingsverantwoordelijke voor uw 
persoonsgegevens. In een algemene privacyverklaring wordt beschreven, hoe de UM 
omgaat met persoonsgegevens in het algemeen. Hoe de UM omgaat met 
persoonsgegevens in het Research Network Family Medicine (RNFM) is uiteengezet in 
deze privacyverklaring. 

Het RNFM is een onderzoeksvoorziening van de UM waarin persoonsgegevens worden 
verwerkt, waaronder bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van personen. De 
UM dient zich bij de verwerking van deze gegevens te houden aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Contactgegevens 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, wilt u meer weten over hoe de UM omgaat 
met persoonsgegevens of heeft u misschien een klacht, dan kunt u terecht bij:  

Universiteit Maastricht 
T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming 
Postbus 616 
6200 MD  Maastricht 
privacy@maastrichtuniversity.nl 

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks 
bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl. 

Welke persoonsgegevens verwerkt het RNFM 

Het RNFM verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Een 
nadere beschrijving van dit doel vindt u verderop in deze privacyverklaring. 

Het RNFM verkrijgt persoonsgegevens van huisartsenpraktijken waarmee wordt 
samengewerkt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van (bijzondere) persoonsgegevens 
die het RNFM verwerkt: 

Categorie (bijzondere) persoonsgegevens Voorbeelden 

NAW-gegevens (geen) 

Leeftijdsgegevens (geen) 

Geslacht M/V 

Identificatiegegevens Pseudoniemen (versleutelde 
gegevens) alleen te herleiden door 
eigen huisarts  

Gegevens inzake de huisartsenpraktijk Praktijknummer, functie werknemer 

Gegevens inzake de behandelrelatie Inschrijfdatum, uitschrijfdatum 

Medische gegevens Gegevens inzake 
gezondheidsproblemen, consulten, 
medicatievoorschriften en 
diagnostische bepalingen 
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Doel en grondslag van de gegevensverwerking door het RNFM 

Het RNFM verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende wetenschappelijke 
doelen: 

• Epidemiologisch onderzoek en data-onderzoek in de eerste lijn; 
• Selectie van patiënten als steekproefkader voor patiëntgebonden onderzoek; 
• Spiegelinformatie voor kwaliteitsbevordering van de eerstelijnszorg. 

De wettelijke grondslag op basis waarvan het RNFM deze persoonsgegevens verwerkt, is 
het algemeen belang van wetenschappelijk onderzoek en het algemeen belang van de 
volksgezondheid. Vanwege dit dubbele algemeen belang en vanwege de praktische 
problemen bij het vragen van individuele toestemming, hanteert het RNFM bij het 
verzamelen van gegevens een procedure van geen bezwaar (opt-out).  

Aanvullende zorgvuldigheidseisen bij toestemmingsprocedure via opt-out 

Uw privacy wordt gewaarborgd door pseudonimisatie, een procedure 
waarmee identificerende gegevens worden vervangen door versleutelde gegevens 
(pseudoniemen). Dit gebeurt door een trusted third party (TTP). De enige die het 
pseudoniem kan ontsleutelen en daarmee uw identiteit kan achterhalen, is uw eigen 
huisarts. 

Als gevolg van deze pseudonimisatie worden uw naam en BSN-nummer niet aan het 
RNFM verstrekt. Uw geboortedatum wordt vervangen door uw geboortemaand en uw 
adres door de vier cijfers van uw postcode. 

Waarvoor en door wie uw persoonsgevens kunnen worden gebruikt en hoe uw privacy 
wordt gewaarborg, wordt beschreven in een patiëntenfolder. Deze patiëntenfolder is 
duidelijk zichtbaar aanwezig in de wachtkamer of op de website van de aangesloten 
huisartsenpratijken. De folder is bovendien toegankelijk via de website van het RNFM 
(www.rnfm.nl). 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Binnen het RNFM zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen 
die de persoonsgegevens moeten verwerken, toegang daartoe hebben. Daarnaast kan 
het RNFM onder de navolgende omstandigheden gegevens delen met onderzoekers. 

Aan de UM gelieerde onderzoekers 
Het RNFM kan persoonsgegevens delen met onderzoekers die aan de UM zijn verbonden 
of gelieerd. Dit kunnen ook werknemers het MUMC+ (azM) zijn met een 
onderzoeksaanstelling binnen de UM. De verwerkingsverantwoordelijkheid blijft in deze 
gevallen binnen de UM. Met deze onderzoekers worden schriftelijke afspraken gemaakt 
over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens. 

Onderzoekers gelieerd aan andere academische centra binnen Nederland 
Het RNFM kan persoonsgegevens delen met onderzoekers van andere universiteiten of 
onderzoeksinstellingen binnen Nederland. De verwerkingsverantwoordelijkheid komt in 
deze gevallen buiten de UM te liggen. Met deze onderzoekers wordt een formele 
gegevensoverdrachtsovereenkomst gesloten waarin afspraken worden gemaakt over de 
verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens. 

Overheidsinstanties 
Het RNFM kan op periodieke basis overzichten leveren aan het RIVM, het CBS of andere 
overheidsinstanties als zij die nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke taken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(informatica)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Encryptie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
http://www.rnfm.nl/


Derden 
Het RNFM deelt geen persoonsgegevens met anderen dan hiervoor genoemd. 

Bewaartermijnen 

Persoonsgegevens worden door onderzoekers niet langer bewaard dan noodzakelijk is 
om de onderzoeksresultaten te kunnen publiceren. Persoonsgegevens worden door het 
RNFM zo lang bewaard als ze relevant zijn voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 
Dit is tenminste tot aan het moment dat de persoon wordt uitgeschreven als patiënt bij 
de aangesloten praktijk. 

Uw rechten 

De AVG geeft de belanghebbende op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, een 
aantal rechten met betrekking tot zijn of haar gegevens. Omdat uw identiteit in het RNFM 
niet ter herleiden is, kunt u de meeste van deze rechten niet uitoefenen en zijn ze ook 
niet van belang. Hieronder staat uitgelegd welk recht u als belanghebbende wel kunt 
uitoefenen. 

Recht van bezwaar 
Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het RNFM, kunt 
u dit aangeven bij uw eigen huisarts. De manier waarop u dit kunt doen, leest u in de 
patiëntenfolder in de wachtkamer of op de website van uw huisartsenpraktijk. Bij 
bezwaar voorziet de huisarts uw medisch dossier dan van een merkteken waardoor uw 
persoonsgegevens in de toekomst niet meer worden overgedragen aan het RNFM. Uw 
persoonsgegevens die vooraf aan uw bezwaar al in het RNFM aanwezig waren, zullen 
worden gewist. 

Klachten 

Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door de UM, 
kunt u hierover contact opnemen met de UM via onderstaande contactgegevens: 

Universiteit Maastricht 
T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming 
Postbus 616 
6200 MD  Maastricht 
privacy@maastrichtuniversity.nl 

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks 
bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl. 

U hebt daarnaast het recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dat moet doen. 

Wijzigen van de privacyverklaring 

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt om deze actueel te houden. Als 
er sprake is van grote wijzigingen, wordt u hierover geïnformeerd via uw huisarts. 

Datum laatste wijziging: 12 december 2022. 
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