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Door uw praktijk aan te melden voor deelname aan het LDF gaat u akkoord met de algemene 

voorwaarden voor deelname aan het LDF. Hieronder treft u deze voorwaarden aan. 

 

Fysiotherapiepraktijk 

1. De deelnemende fysiotherapiepraktijk zal er op toezien dat iedere fysiotherapeut die onder 

deze praktijk valt aan zijn/haar patiënten vraagt of deze er mee akkoord gaan dat de 

deelnemende fysiotherapiepraktijk gegevens uit de patiënt zijn/haar elektronisch 

patiëntendossier deelt met het KNGF; 

2. Indien een patiënt daar mee akkoord gaat, legt de fysiotherapeut deze toestemming 

schriftelijk vast; 

3. De fysiotherapeut zal voor die patiënten die schriftelijk akkoord gegeven hebben, via het EPD 

(via de betreffende EPD leverancier) de volgende data delen met het KNGF: 

• Geslacht; 

• Geboortejaar; 

• Unieke zorgverzekeraarsidentificatie (UZOVI)-code; 

• Behandelgegevens.  

4. De fysiotherapiepraktijk ziet er op toe dat nooit naam, adres, telefoonnummer, volledige 

geboortedatum burgerservicenummer of andere direct tot de patiënt herleidbare informatie 

gedeeld wordt met het KNGF. 

5. Indien een patiënt zijn/haar toestemming intrekt zal de fysiotherapiepraktijk direct stoppen 

met het delen van de data van die patiënt met het KNGF.  

6. De fysiotherapiepraktijk deelt slechts data met het KNGF. Er is géén sprake van een opdracht 

van de fysiotherapiepraktijk  aan het KNGF en het KNGF treedt niet op als verwerker 

van/voor de fysiotherapiepraktijk.  

7. De fysiotherapeut en de fysiotherapiepraktijk  blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke met 

betrekking tot de data verwerking in zijn elektronisch patiënten dossier (EPD).  

 

Het KNGF 

 

1. Het KNGF houdt de Landelijke Database Fysiotherapie in stand en ontvangt in dat kader data 

van de deelnemende de fysiotherapiepraktijken (via de betreffende EPD leverancier); 

2. Uitgangspunt van de database is dat de data die daar in verwerkt worden door het KNGF niet 

herleidbaar zijn naar individuele patiënten.  

3. Het KNGF zal, hoewel de data die zij krijgt ontdaan is van tot individuele personen 

herleidbare gegevens, deze data zo zorgvuldig mogelijk behandelen. 

 



 

Dit betekent dat het KNGF:  

• De gegevens uitsluitend zal verwerken in landen binnen de Europese Economische 

Ruimte.  

• Alle door haar tot het verwerken van de gegevens gemachtigde personen verplichten 

om vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de 

gegevens. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover: 

 Het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is 

gezien de aard van het doel van het LDF.  

 Er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te 

verstrekken. 

• Passende technische- en organisatorische maatregelen neemt om een op het risico 

bestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij de beoordeling van het passende 

beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, 

vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 

anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.  

• Maatregelen treft om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt 

onder het gezag van de het KNGF en toegang heeft tot de gegevens, deze slechts in 

opdracht van de het KNGF verwerkt.  

• Bij inschakeling van derde(n) er op toe ziet dat deze derde(n) minimaal dezelfde 

maatregelen treffen als het KNGF.  

• Indien er op enig moment onverhoopt sprake is van een datalek als bedoeld in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het KNGF direct en in 

overeenstemming met de AVG de vereiste handelingen verricht en maatregel treft.  

• Ten aanzien van de aan het KNGF in dit kader verstrekte data zorg zal dragen voor de 

naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

Wijziging algemene voorwaarden  

 

1. Het KNGF is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.    

2. Bij wijziging van de voorwaarden zal het KNGF deze wijziging uiterlijk één (1) maand voor 

inwerkingtreding aan alle deelnemende Fysiotherapiepraktijken bekendmaken.  

3. De deelnemende Fysiotherapiepraktijk zal dan verzocht worden een keuze te maken om: 

- akkoord te gaan met de aangepaste voorwaarden   of 

- deelname aan het LDF te beëindigen.  

 

 

==//\\== 


