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Inleiding 

Hieronder volgt een uitwerking van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking 

van hun persoonsgegevens door LLZ onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De AVG is de nieuwe privacywet die vanaf 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt. Het 

bepaalt op welke grondslagen persoonsgegevens verzameld mogen worden, welke technische en 

organisatorische eisen gelden bij het verwerken van die gegevens en welke rechten de betrokkenen 

daarbij hebben. Naast de AVG is ook de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

(Wgbo) van toepassing bij behandeling van patiënten. De regels uit de Wgbo blijven bestaan naast de 

AVG. LLZ is dus gebonden aan zowel de regels over het beroepsgeheim als aan de regels van de AVG. 

Dat betekent dat er alleen gegevens aan externen mogen worden verstrekt als er een grond is voor 

doorbreking van het beroepsgeheim en de verstrekking vervolgens ook geoorloofd is op grond van 

de AVG.  

 

De Wgbo bevat ook rechten voor de patiënt met betrekking tot het patiëntendossier, zoals het recht 

op inzage in en kopie van het dossier, het vernietigingsrecht, het recht om een verklaring toe te 

voegen aan het dossier. Deze rechten vallen deels samen met de rechten van betrokkenen onder de 

AVG en komen in de navolgende uitwerking ook aan bod.  

 

Enkele kernbegrippen 

 

Eerst de kernbegrippen van de AVG op een rij: 

- Wie zijn ‘betrokkenen’? Zij zijn diegenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. 

- Wat zijn persoonsgegevens? Een persoonsgegeven is elk gegeven dat ofwel direct over iemand 

(een natuurlijke persoon) gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden 

personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens. Voorbeelden zijn iemands naam, adres 

en woonplaats, maar telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn ook 

persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden 

bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze worden onder de AVG extra beschermd. Dat zijn 

gegevens die informatie geven over een persoon.  

- Wat is ‘verwerken’ van persoonsgegevens? Dat houdt in: alle handelingen die een organisatie 

kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar 

stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen. 

- Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Dit is de organisatie die het doel van en de middelen voor 

het gebruik van persoonsgegevens bepaalt (dit kan alleen of samen met anderen). De 

verwerkingsverantwoordelijke beslist uiteindelijk of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, 

en zo ja: welke persoonsgegevens, welke verwerking(en), met welk doel wordt verwerkt en op 

welke manier. In dit document wordt LLZ als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt. 

 

1. Van welke categorieën van personen verwerkt LLZ1 persoonsgegevens? Dit zijn: 

1. Patiënten en hun naasten (inclusief de vertegenwoordiger van patiënt); 

                                                           
1 In dit document wordt ervan uitgegaan dat LLZ de verwerkingsverantwoordelijke is. Dit zal in verreweg de meeste 
gevallen zo zijn. In een bijzonder geval kan echter een andere entiteit de verantwoordelijke zijn t.a.v. een bepaalde 
gegevensverwerking, bijvoorbeeld de stichting Reinier Haga Groep, het Medisch Specialisten Coöperatief LLZ UA, enz. 



 

 

2. Medewerkers van LLZ (in ruime zin, m.a.w. niet alleen in loondienst); 

3. Medewerkers van externe relaties 

 

2. Welke rechten hebben deze betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens? 

1. Recht op informatie (AVG) 

2. Recht van inzage (Wgbo, AVG) 

3. Recht op correctie (AVG) 

4. Recht op verwijdering (AVG), recht op vernietiging (Wgbo) 

5. Recht van bezwaar tegen verwerking (AVG) 

6. Recht op beperking van de verwerking (AVG) 

7. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens; AVG)  

 

Tot slot kent de AVG ook nog het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde 

individuele besluitvorming/profileren.  LLZ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming 

en/of profilering. Dit betekent dat wij geen gegevens van betrokkenen gebruiken om een bepaald 

profiel over hen op te stellen of dat besluiten geautomatiseerd worden genomen, zonder menselijke 

tussenkomst. Om die reden wordt dit recht hier verder niet besproken. 

Voor patiënten (en hun naasten) staat op de website van LLZ een privacyverklaring waarin ook uitleg 

wordt gegeven over hun rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. 

 

Hieronder worden de overige rechten van betrokkenen kort uitgelegd.  

Waar van toepassing wordt verwezen naar de procedure voor de behandeling van een verzoek van 

een betrokkene. De rechten gelden niet onbeperkt voor alle situaties en voor alle categorieën van 

betrokkenen. Hieronder worden per recht met betrekking tot gegevensverwerking de 

bijzonderheden vermeld en welke specifieke uitzonderingen van toepassing zijn. Naast specifieke 

uitzonderingen op bepaalde rechten van betrokkenen kent de AVG een aantal algemene 

uitzonderingen op de rechten van betrokkenen. LLZ kan in bijzondere omstandigheden geen gehoor 

geven aan verzoeken van betrokkenen als op grond van een belangenafweging blijkt dat hun 

belangen (of de rechten en vrijheden van anderen) zwaarder wegen dan het privacyrecht van de 

betrokkene.  

 

Voor de behandeling van een verzoek van een betrokkene geldt dat er in elk geval binnen een maand 

na ontvangst van het verzoek een reactie moet worden gegeven over het gevolg dat aan het verzoek 

is gegeven. In uitzonderlijke gevallen mag binnen 3 maanden reageren op een verzoek. Bijvoorbeeld 

wanneer een verzoek heel complex is. Of wanneer het aantal ontvangen verzoeken van dezelfde 

persoon extreem hoog is. Maar ook dan moet wel binnen 1 maand bericht zijn dat de behandeling 

van het verzoek meer tijd kost.  

 

Recht op informatie2 

Het recht op informatie betekent dat LLZ de betrokkenen actief, op een heldere en toegankelijke 

manier moet informeren wanneer hun persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld welke 

                                                           
2 artikelen 12-14 AVG 



 

 

categorieën gegevens worden verwerkt, de rechten van betrokkene, van welke bronnen de gegevens 

afkomstig zijn en de grondslag voor de verwerking. Het doel van het recht op informatie is te laten 

zien dat verwerking van persoonsgegevens transparant en behoorlijk gebeurt.  

De informatie moet schriftelijk of met andere middelen (bijvoorbeeld elektronisch) en in principe 

kosteloos verstrekt worden. Hieraan wordt in algemene zin voldaan door middel van de 

privacyverklaring op de website van LLZ. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan 

(daarnaast) ook op een andere manier worden gegeven, bijvoorbeeld door folders, pop-ups etc..  

De verplichting om informatie te geven over de persoonsgegevens die door LLZ worden verwerkt 

geldt niet voor een aantal uitzonderingen: 

- voor persoonsgegevens die bij de betrokkene zelf worden verzameld en deze al over de 

benodigde informatie beschikt (bijvoorbeeld als de informatie eerder aan betrokkene is 

verstrekt); 

- voor persoonsgegevens die buiten de betrokkene om zijn verkregen en deze al over de 

benodigde informatie beschikt; 

- als naleving van de informatieverplichting onevenredig veel inspanning zou vergen; 

- de verkrijging of verstrekking van de persoonsgegevens is uitdrukkelijk bij wet voorgeschreven en 

in die wet zijn de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene gewaarborgd; of 

- de persoonsgegevens moeten vertrouwelijk blijven in verband met een beroepsgeheim. 

Recht op inzage en kopie3 

Betrokkenen hebben het recht om te weten welke persoonsgegevens LLZ van hen heeft en mogen 

deze ook inzien. Als daardoor de privacy van iemand anders dan de patiënt zelf wordt geschaad, dan 

mag u de inzage in dat gedeelte van het dossier worden geweigerd. Dan moet wel aangetoond 

kunnen worden dat dit het geval is. Het privacybelang van de ander moet daarbij zwaarder wegen 

dan het belang dat de patiënt heeft bij inzage in het betreffende gedeelte van het dossier.  

Bij inzageverzoeken moet ook worden aangegeven  

- waarom LLZ bepaalde gegevens verwerkt; 

- welke soorten persoonsgegevens LLZ verzamelt; 

- van welke organisatie LLZ persoonsgegevens heeft ontvangen en aan welke organisaties de 

persoonsgegevens worden doorgegeven (beide indien van toepassing); 

- hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard of, als dat niet precies aan te geven is, welke 

criteria worden gehanteerd om een bewaartermijn te bepalen; 

- welke privacyrechten betrokkenen hebben (en het recht om een klacht in te dienen bij de AP); 

- indien van toepassing: op basis van welke logica LLZ een geautomatiseerd besluit over iemand 

neemt. 

 

Het verzoek van een patiënt om inzage in het eigen dossier is gebaseerd op de Wgbo. Voor het 

aanvragen van inzage is een formulier met toelichting op de website van LLZ beschikbaar. Het 

formulier is ook beschikbaar bij de klachtenbemiddelaars. De toelichting geeft informatie over het 

inzagerecht en het verloop van de procedure. De patiënt kan aangeven of deze inzage in de gegevens 

                                                           
3 Artikel 15 AVG, 7:456 Wgbo 



 

 

(in het patiëntendossier en elders opgeslagen gegevens) wil, een kopie daarvan wil ontvangen of 

beide. Inzage in het dossier is altijd in het bijzijn van een medewerker van het LangeLand ziekenhuis. 

Naast de feitelijk verwerkte gegevens van de betrokkene moet de algemene informatie over de 

verwerking (zie hierboven) wordt verstrekt.  

 

Voor het verstrekken van een kopie van het dossier mag onder de AVG geen kosten in rekening 

worden gebracht. Dit is afgeschaft door de Aanpassingswet AVG. Als een patiënt verzoekt om meer 

dan één kopie van alle gegevens dan mag daarvoor wel een redelijke vergoeding worden gerekend.  

 

Recht op correctie en aanvulling4 

De betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of deze aan te 

vullen (ook wel: het recht op rectificatie).  

LLZ is verantwoordelijk voor verwerking van de juiste en actuele persoonsgegevens. Is dat niet het 

geval, dan geldt de verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te 

corrigeren of aan te vullen. Dit kan ook naar aanleiding van een verzoek van iemand zijn (omdat zijn 

gegevens niet kloppen of onvolledig zijn). Als die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens ook aan 

anderen zijn verstrekt, moet LLZ de aangepaste of aangevulde persoonsgegevens ook aan die 

anderen doorgeven. Als de betrokkene daarom vraagt, moet LLZ ook aangeven welke andere 

organisaties zijn geïnformeerd. Het correctierecht omvat alleen feitelijke gegevens, zoals de naam of 

adres, en is niet bedoeld om meningen, opinies of conclusies (bijvoorbeeld van de behandelaar van 

patiënt) te corrigeren. 

Een betrokkene heeft het recht om het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te 

verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Dat recht is voor patiënten 

ook in de Wgbo vastgelegd: de patiënt mag aan zijn patiëntendossier een verklaring toe te voegen 

met betrekking tot de gegevens in dat dossier (bijvoorbeeld zijn opvatting over een bepaalde kwestie 

als deze afwijkt van de behandelaar).  

Recht op verwijdering (ook wel: het recht op vergetelheid)5  

Dit is een nieuw recht onder de AVG. Het betekent eigenlijk dat een betrokkene verzoekt om 

“vergeten” te worden: het verwijderen van zijn gegevens. Het komt er kort gezegd op neer dat LLZ 

die gegevens op verzoek verwijdert wanneer er geen rechtmatige reden meer is voor verwerking van 

de gegevens. Bijvoorbeeld: LLZ heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden 

waarvoor deze verzameld zijn, de betrokkene trekt zijn eerdere toestemming in, LLZ verwerkt de 

persoonsgegevens onrechtmatig). Het recht is ruimer dan het al bestaande correctierecht en 

verwijderingsrecht: omvat alle gegevens en niet alleen de objectief onjuiste gegevens, onvolledige 

gegevens of niet ter zake doende gegevens.  

 

Het recht op vergetelheid geldt alleen als: 

1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn; 

2. de betrokkene zijn toestemming (op grond van de AVG) intrekt;  

                                                           
4 artikel 16 AVG en 7:454 lid 2 Wgbo 
5 artikel 17 AVG 



 

 

3. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn gegevens (zie hierna); 

4. de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

5. de persoonsgegevens gewist moeten worden o.g.v. een wettelijke verplichting. 

 

Het recht op vergetelheid geldt in principe niet voor het gehele patiëntendossier. De AVG biedt 

hiervoor een uitzonderingsgrond (reden van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid). 

Patiënten mogen wel verzoeken om gegevens uit hun patiëntendossier te vernietigen. Als een 

patiënt verzoekt om vernietiging van gegevens uit zijn dossier dan moet LLZ daar ‘onverwijld’ aan 

voldoen. De vroegere reactietermijn van drie maanden is geschrapt. Als het verzoek wordt 

afgewezen, dan moet de patiënt liefst schriftelijk worden geïnformeerd over de reden daarvoor.  

De patiënt kan ook zijn toestemming intrekken voor de uitwisseling van zijn gegevens via een 

elektronisch uitwisselingssysteem (zoals het Zorgplatform, Regionaal Zorgvenster) waardoor er geen 

gegevens via dat systeem meer mogen worden uitgewisseld.  

Naast patiëntendossiers gelden er nog andere uitzonderingen op het recht op vergetelheid, zoals   

- wetenschappelijk onderzoek; 

- een juridische procedure; 

- de uitoefening van het recht van informatie; 

- de nakoming van een wettelijke verplichting. 

 

Recht van bezwaar6  

Als LLZ persoonsgegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang, dan hebben de 

betrokkenen altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.7 Een 

verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang zal niet snel aan de orde zijn omdat de meeste 

verwerkingen zijn gebaseerd op andere grondslagen: bijvoorbeeld om de behandelingsovereenkomst 

met de patiënt uit te voeren, of omdat er een wettelijke plicht is (dossierplicht). 

Als de betrokkene bezwaar maakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, dan moet deze 

verwerking worden gestaakt, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn 

die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken 

hebben met een juridische procedure.  

Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van LLZ zwaarder wegen, mogen de betreffende gegevens 

niet worden verwerkt. Dan geldt een beperking van de verwerking (zie hierna). 

 

Het inroepen van het recht op bezwaar (ook wel: verzet) verloopt via een afzonderlijk formulier dat 

de patiënt kan invullen en indienen bij het directiesecretariaat. De directie laat het verzoek 

beoordelen door de functionaris gegevensbescherming in samenspraak met de betrokken 

behandelaar/behandelaren van de patiënt en geeft de patiënt vervolgens een schriftelijke reactie op 

het verzoek.  

 

Recht op beperking van de verwerking8 

                                                           
6 Artikel 21 AVG 
7 Het recht geldt ook bij verwerkingen op grond van een taak van algemeen belang, maar dat is hier niet aan de orde  
8 Artikel 18 AVG 



 

 

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens kan door betrokkenen worden 

ingeroepen in de volgende situaties: 

- De gegevens zijn mogelijk onjuist 

Als iemand aangeeft dat LLZ onjuiste persoonsgegevens gebruikt, dan mogen deze gegevens niet 

gebruiken worden zolang nog niet is gecontroleerd of de gegevens wel kloppen. 

- De verwerking is onrechtmatig 

Als LLZ bepaalde gegevens niet mag verwerken, maar de betrokkene niet wil dat deze gewist 

worden. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen. 

- De gegevens zijn niet meer nodig 

Als LLZ de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar de 

betrokkene de persoonsgegevens nog wel nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld 

een juridische procedure waarbij hij betrokken is. 

- De betrokkene maakt bezwaar 

Als iemand bezwaar maakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens dan moet die 

verwerking worden gestaakt, tenzij LLZ dwingende gerechtvaardigde gronden voor die 

verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de 

betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of welke belangen zwaarder wegen, mogen de gegevens 

niet worden verwerkt. 

 

Deze maatregel is tijdelijk en duurt zolang het nodig is om meer duidelijkheid te geven over de 

accuraatheid, verwerking etc. Gedurende die periode mag LLZ de gegevens niet verwerken. Dit kan 

door: 

- de geselecteerde persoonsgegevens tijdelijk overbrengen naar een ander verwerkingssysteem; 

- de geselecteerde gegevens voor gebruikers tijdelijk onbeschikbaar maken; 

- de gepubliceerde gegevens tijdelijk van de website halen. 

 

Als LLZ de betreffende persoonsgegevens ook aan andere partijen heeft verstrekt, dan moet LLZ deze 

organisaties laten weten dat LLZ het gebruik van deze gegevens heeft beperkt en zij dat dus ook 

moeten doen. Als de betrokkene er om vraagt, moet LLZ ook aangeven welke organisaties zijn 

geïnformeerd. 

De procedure is dezelfde als onder het recht op bezwaar vermeld. 

Recht op dataportabiliteit (ook wel: overdraagbaarheid van persoonsgegevens)9 

Dit recht houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een 

organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een 

andere zorginstelling. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een 

andere organisatie. 

Er moet aan drie voorwaarden zijn voldaan voordat gegevens kunnen worden overgedragen: 

- het gaat alleen om gegevens die de betrokkene zelf actief en bewust heeft verstrekt. Dat kan ook 

indirect verstrekt zijn, bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloedrukmeter 

                                                           
9 Artikel 20 AVG; zie ook de Guidelines on the right to data portability (april 2017) van de Europese privacytoezichthouders over het recht 

op dataportabiliteit (er is ook officiële Nederlandse vertaling van de guidelines dataportabiliteit) 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp242_rev01_enpdf.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/nederlandse_vertaling_guidelines_dataportabiliteit.pdf


 

 

genereert (afgeleide gegevens zoals interpretaties, diagnosen, conclusies of behandelplannen die 

op basis van de gegevens worden getrokken vallen er niet onder); 

- die geautomatiseerd worden verwerkt  

- op basis van één van de volgende grondslagen: 

• de ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; 

• de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst.  

Daarnaast mag de uitoefening van dit recht geen ongunstig effect hebben op de rechten en vrijheden 

van derden. Bijvoorbeeld: als de dataset die op aanvraag van de betrokkene is overgedragen 

persoonsgegevens over andere individuen bevat, mag de ontvanger van die dataset deze alleen 

verwerken als daarvoor een grondslag bestaat. 

 

Bij het recht op dataportabiliteit moeten de gegevens verstrekt worden in een vorm die het voor 

betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere 

organisatie. Daarom geldt de verplichting om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en 

machineleesbaar formaat te verstrekken. 

Voor patiënten: ingevulde vragenlijsten die worden verstuurd via patiëntenportaal en aan het Hix-

dossier worden toegevoegd (al dan niet bewerkt). Deze moeten in pdf aan patiënt verstrekt kunnen 

worden.  

Voor medewerkers en andere betrokkenen: alle persoonsgegevens die zij actief en bewust aan LLZ 

hebben verstrekt, zoals de accountgegevens (e-mailadres, gebruikersnaam, leeftijd etc.) die zij op 

een online formulier hebben ingevuld, vallen onder het recht op dataportabiliteit.  

Hoe zit het met de rechten van betrokkenen bij minderjarigen en wilsonbekwamen? 

De WGBO en de AVG kennen, zoals aan het begin al vermeld, elk bepaalde rechten toe aan de 

patiënt/betrokkene. De leeftijdscategorieën van deze twee wetten zijn alleen niet dezelfde:  

Het uitoefenen van de rechten van de WGBO door: 

1. Minderjarigen tot 12 jaar. Zij worden vertegenwoordigd door hun ouder(s) of voogd(en), voor 

zover deze met het gezag zijn belast. Zo hebben de ouder(s)/voogd(en) recht op informatie over 

de voorgenomen behandeling  en is hun toestemming nodig voor het uitvoeren van 

verrichtingen. De ouder(s)/voogd(en) oefenen namens de minderjarige ook de patiëntenrechten 

uit, zoals het vernietigingsrecht, het inzagerecht en het recht op aanvulling van het 

patiëntendossier. Ook kunnen zij toestemming geven voor gegevensverstrekking aan derden. 

 

2. Minderjarigen van 12 tot 16 jaar. Zij mogen de patiëntenrechten zelfstandig uitoefenen. Dat 

betekent ook dat de behandelaar van de minderjarige ook ten opzichte van de 

ouder(s)/voogd(en) het beroepsgeheim in acht moet nemen. Tegelijkertijd hebben ouders recht 

op algemene informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens 

verzorging en opvoeding betreffen. Daarnaast is voor de behandeling van de minderjarige ook de 

toestemming van de ouder(s)/voogd(en) nodig is. En bovendien zullen de ouder(s)/voogd(en) 

moeten instaan voor de kosten van de behandeling. De behandelaar van de minderjarige betrekt 

de ouder(s)/voogd(en) bij beslissingen over patiëntenrechten. Maar ook in het geval dat een 

minderjarige zonder ouder/voogd een verzoek doet, zal de behandelaar bij de beoordeling 



 

 

rekening moeten houden met de taken en verantwoordelijkheden van de ouder(s)/voogd(en). 

Dit punt is – waar relevant - verder uitgewerkt in de verschillende procedures m.b.t. 

patiëntenrechten.  

 

3. Minderjarigen van 16 en 17 jaar. Zij moeten op dezelfde wijze worden behandeld als een 

meerderjarige patiënt. Zij mogen zelfstandig hun patiëntenrechten uitoefenen. 

 

4. Wilsonbekwame patiënten. Voor hen geldt dat zij tot hun meerderjarigheid (18 jaar) worden 

vertegenwoordigd door hun ouder(s)/voogd(en). Hiervoor geldt hetzelfde als voor de 

minderjarige patiënten tot 12 jaar. Meerderjarige wilsonbekwamen worden vertegenwoordigd 

door: 

- De curator of mentor, of 

- Een schriftelijk gemachtigde, of 

- Een echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, of 

- Een ouder, kind, broer of zus. 

De patiëntenrechten worden uitgeoefend door deze vertegenwoordiger. De behandelaar van patiënt 

kan afwijken van de wens van de vertegenwoordiger als de uitoefening van de patiëntenrechten 

door de vertegenwoordiger niet in het belang van de patiënt is. 

Het uitoefenen van de rechten van de AVG:  

In de AVG is geregeld dat betrokkenen vanaf 16 jaar hun rechten zelf uit kunnen oefenen. Tot die 

leeftijd treden de ouder(s)/voogd(en) op als vertegenwoordiger. Is de betrokkene wilsonbekwaam, 

dat oefent de curator of mentor de rechten namens de patiënt uit. 


