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Huisartsenreglement ION-database 
Vastgesteld door het bestuur van Stichting ION op 25 november 2008, 

Laatst gewijzigd op datum 24 juni 2019 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1. aangesloten huisarts: huisarts of rechtspersoon waarbij huisartsen werkzaam 

zijn, die verantwoordelijk is voor de aanlevering van persoonsgegevens van pati-

enten bij Stichting  ION; 

2. AGB-code: het unieke identificatienummer waaronder de huisartsen en huisart-

senpraktijken (en andere /zorgaanbieders/zorginstellingen) bekend staan bij de 

zorgverzekeraars; 

3. Autoriteit persoonsgegevens (AP): landelijke toezichthouder, de Nederlandse 

toezichthouder die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsge-

gevens; 

4. Avg: algemene verordening gegevensbescherming 

5. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit ge-

heel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geo-

grafisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrek-

king heeft op verschillende personen; 

6. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (= patiënt, 

huisarts); 

7. Contributie: het jaarlijks door de aangesloten huisarts te betalen bedrag, welke 

de som is van de jaarlijks door het bestuur van Stichting ION vast te stellen bedrag 

per patiënt maal het aantal ingeschreven patiënten van de huisarts. 

8. derde: iedere (natuurlijke of rechts)persoon zoals bedoeld in artikel 4 onder 10) 

Avg, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, een verwerker, 

of enig andere persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverant-

woordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken; 

9. datalek: een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 

onder 12) Avg, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernieti-

ging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de onge-

oorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gege-

vens. 
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10. dossierhouder: de huisarts of praktijkhouder die op grond van artikel 7:454 BW 

dossiers van zijn patiënten inricht en in stand houdt; 

11. FG: functionaris voor gegevensbescherming, zoals bedoeld in artikel 37 Avg 

12. huisarts: degene die overeenkomstig de Wet Big staat geregistreerd als huisarts 

en die op grond van Artikel 9 van dit reglement toegang heeft tot de ION-data-

base, dan wel de rechtspersoon voor wie deze huisarts werkzaam is; 

13. ION-check: het recht van de zorgverzekeraars om de declaraties van hun eigen 

verzekerden te controleren in het kader van de rechtmatigheidstoets in overeen-

stemming met de wettelijke voorschriften (thans: artikel 7.1 e.v. Regeling Zorg-

verzekering); 

14. ION-database: de database die door ION in stand wordt gehouden en die alle 

persoonsgegevens van patiënten van bij Stichting ION aangesloten huisartsen be-

vat, zoals nader omschreven in artikelen 2 en 3 van dit reglement; 

15. LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging; 

16. Patiënt: degene die bij een huisarts, huisartsenpraktijk of andere zorginstelling is 

ingeschreven met het doel om van een huisarts zorg te ontvangen op het mo-

ment dat hij die nodig heeft; 

17. persoonsgegevens: elk gegeven, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) Avg, betref-

fende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

18. privacyregelgeving: het geheel van regelgeving met betrekking tot de bescher-

ming van persoonsgegevens van patiënten, waaronder de Avg, UAvg, Wgbo, Wet 

aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, het Besluit 

elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders en overige regelgeving 

die direct of indirect betrekking heeft verwerking van persoonsgegevens van pa-

tiënten. 

19. Stichting ION: Stichting Inschrijving Op Naam, gevestigd te Nieuwegein1 

20. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berus-

tende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende per-

soonsgegevens worden verwerkt; 

21. UAvg: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 

22. UZOVI-nummer: Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie is een identificatie van de 

zorgverzekeraars in Nederland; 

23. VECOZO: samenwerkingsverband van de Nederlandse zorgverzekeraars dat het 

                                                 
1 1   Contactgegevens: Stichting ION: p/a Administratie Partners bv, Wiersedreef 26, 3433 ZX Nieuwe-
gein - Webadres: www.inschrijvingopnaam.nl. Algemeen e-mailadres: info@stichting-ion.nl. 
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elektronische declaratieverkeer faciliteert tussen zorgverzekeraars en zorgaan-

bieders; 

24. VECOZO-certificaat: digitaal certificaat uitgegeven aan zorgaanbieders met wie 

de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons)gegevens 

hebben en waarmee beveiligde toegang tot VECOZO kan worden verkregen; 

25. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen 

van gegevens; 

26. verwerker: degene zoals bedoeld in artikel 4 onder 8) Avg die ten behoeve van 

Stichting ION persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te 

zijn onderworpen (waaronder in ieder geval VECOZO); 

27. Verwerking: een activiteit zoals bedoeld in artikel 4 onder 2 van de Avg, inhou-

dende een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot per-

soonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, waaronder inzien, kopi-

eren, verzamelen en verstrekken. 

28. verwerkingsverantwoordelijke: een verantwoordelijke (natuurlijke of rechts)per-

soon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) Avg, die het doel van en de middelen 

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoor-

delijken voor verwerkingen op grond van dit reglement zijn Stichting ION, de aan-

gesloten huisarts of Stichting ION en de aangesloten huisarts tezamen; 

29. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens; 

30. Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; 

31. Wgbo: de bepalingen van Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek 

inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst ook wel de Wet op de ge-

neeskundige behandelingsovereenkomst genoemd. 

32. ION-Ombudsman: degene die door het ION-bestuur is aangewezen om bindende 

uitspraken te doen over geschillen over het gebruik van de ION-database. 

Artikel 2. Reikwijdte 

1. De ION-database bevat slechts de volgende gegevens van een patiënt van Neder-

landse ingezetenen die staan ingeschreven bij een zelfstandig gevestigde, BIG-

geregistreerde huisarts dan wel een rechtspersoon die of ander samenwerkings-

verband dat huisartsenzorg verleent en als zodanig een toelating heeft voor het 

verlenen van huisartsenzorg: 

a) de naam, 
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b) de geboortedatum, 

c) het burgerservicenummer; 

d) het verzekerdennummer van de zorgverzekeraar van de betrokkene  

e) de naam en UZOVI-nummer van de zorgverzekeraar, alsmede de machtigin-

gen als bedoeld in artikel 6 en 10 van dit reglement 

f) de naam en AGB-code van de huisarts of de praktijk op wiens naam de be-

trokkene als patiënt is ingeschreven en van de voorganger(s) van de huisarts 

of praktijk. 

2. Met de aansluiting op en het gebruik van de ION-database accepteert de Huisarts 

het Huisartsenreglement ION-database en eventuele volgende versies van dit do-

cument, en committeert zich aan de hierin opgenomen voorschriften. 

Artikel 3. Doel 

1. Dit reglement legt de wederzijdse rechten en verplichtingen van Stichting ION 

en de aangesloten huisartsen(praktijken) vast met betrekking tot de verwer-

king van persoonsgegevens van patiënten in de ION-database en inzake de 

informatievoorziening ten behoeve van de ION-database. 

2. Waar in andere documenten, waaronder de Statuten nog gerefereerd wordt 

aan de Wet bescherming persoonsgegevens, moet daarvoor in de plaats na 25 

mei 2018 gelezen worden, de Algemene verordening gegevensbescherming, 

de Uitvoeringswet Avg en overige nationale en internationale privacyregelge-

ving, waaronder regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoons-

gegevens betreffende de gezondheid. 

3. Stichting ION heeft tot doel: 

a) het bevorderen van de inschrijving van alle Nederlandse ingezetenen op 

naam bij de in Nederland werkzame (BIG- geregistreerde) huisartsen dan 

wel hun samenwerkingsverbanden alsmede het organiseren en realise-

ren van alle voorwaarden en (infra)structuren die nodig zijn voor een 

goede werking van de inschrijving op naam met inachtneming van het 

bepaalde in de Avg, UAvg en overige privacyregelgeving; 

b) het faciliteren van de in Nederland werkzame (BIG-geregistreerde) huis-

artsen dan wel hun samenwerkingsverbanden in hun rol als dossierhou-

der van de patiënt met inachtneming van het bepaalde in de Wet be-

scherming persoonsgegevens. 
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4. De ION-database heeft tot doel om via de registratie van bij huisartsen inge-

schreven patiënten de actuele en correcte patiëntenbestanden bij huisartsen 

te bevorderen, met name ter ondersteuning van de uitbetaling van de in-

schrijftarieven volgens de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars en 

het faciliteren van de rol van dossierhouder van huisartsen. 

Artikel 4. Verwerkingsverantwoordelijke 

1. Stichting ION is namens alle aangesloten huisartsen de verwerkingsverant-

woordelijke zoals bedoeld in artikel 4 onder 7) Avg en bepaalt namens deze 

huisartsen aard, doel en middelen voor verwerkingen binnen deze database 

met inachtneming van de wet. 

2. De aangesloten huisarts is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot 

de juistheid en actualiteit van de persoonsgegevens van patiënten die hij bij 

ION aanlevert, inziet, verandert of anderszins verwerkt. 

Artikel 5. Aanwijzingsbevoegdheid 

1. Gelet op de verantwoordelijkheid voor Stichting ION voor de ION-database 

volgt de aangesloten huisarts ten behoeve van de aanlevering en aanpassing 

van de persoonsgegevens alle aanwijzingen in dit verband op van Stichting 

ION. 

2. Indien de aangesloten huisarts een aanwijzing van Stichting ION niet opvolgt, 

kan dit leiden tot een maatregel zoals beschreven in Artikel 19. 

Artikel 6. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking door 
Stichting ION 

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement en in over-

eenstemming met het Patiënten Privacyreglement-ION database op behoor-

lijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenig-

baar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 



8  Huisartsenreglement ION-database 
  

3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doel-

einden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toe-

reikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

Artikel 7. Verwerker 

1. Stichting ION heeft het functionele ontwerp, de inrichting en het beheer van 

de ION-database uitbesteed aan VECOZO, die de verwerker van de ION-data-

base is. 

2. VECOZO is slechts gerechtigd om verwerkingen uit te voeren op uitdrukkelijke 

schriftelijke instructie van Stichting ION. 

Artikel 8. burgerservicenummer 

1. Binnen de ION-database verwerken huisartsen en derden het bsn van patiën-

ten slechts met het doel te waarborgen dat de in het kader van de verlening 

van zorg te verwerken persoonsgegevens op de betreffende patiënten betrek-

king hebben en in verband met de verlening van, indicatiestelling voor of ver-

zekering van zorg aan de huisarts, een andere zorgaanbieder, een indicatieor-

gaan, een overheidsorgaan of een zorgverzekeraar dan wel anderszins in over-

eenstemming met de wet. 

2. Stichting ION ziet erop toe dat verwerking van het bsn in de ION-database niet 

voor andere doeleinden dan beschreven in lid 1 plaatsvindt, tenzij de wet dit 

voorschrijft of nadrukkelijk toestaat. 

Artikel 9. Toegang tot de ION-database 

1. Alle BIG-geregistreerde huisartsen die patiënten op naam hebben ingeschre-

ven en die in het bezit zijn van een geldig VECOZO-certificaat hebben toegang 

tot de ION-database. 

2. Huisartsen werkzaam in een huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, huisart-

senpost of in een organisatie die als rechtspersoon staat geregistreerd, kun-

nen eveneens toegang krijgen tot de ION-database. 
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3. Teneinde daadwerkelijk toegang te krijgen tot de ION-database, zal de aange-

sloten huisarts moeten beschikken over een geldig VECOZO-certificaat. Op 

termijn kan Stichting ION andere certificaten als geldig toegangsmiddel kwali-

ficeren. 

4. Huisartsen gebruiken de toegang tot de ION-database uitsluitend om de ge-

gevens van patiënten van hun eigen praktijk in te voeren, in te zien, te wijzigen 

of te verwijderen, dan wel om te controleren of een (nieuwe) patiënt reeds 

staat ingeschreven bij een andere huisarts. 

5. De aangesloten huisarts kan derden machtigen om toegang te krijgen tot de 

ION- database, echter uitsluitend ter verwezenlijking van de doeleinden van 

de betreffende huisarts als omschreven in lid 2 van dit artikel. 

6. De machtiging geschiedt schriftelijk. 

7. De aangesloten huisarts zal op eerste verzoek van de Stichting ION een af-

schrift van de machtiging aan Stichting ION doen toekomen, welk bewijs door 

Stichting ION zal worden /opgeslagen/gearchiveerd. 

8. Zorgverzekeraars hebben alleen toegang tot de ION-database om een ION- 

check te doen. 

Artikel 10. Toegang derden 

Stichting ION kan derden toegang verlenen tot de ION-database, onder de vol-

gende cumulatieve voorwaarden. 

1. De derde is een beroepsbeoefenaar of een organisatie die een doel nastreeft 

dat binnen de statutaire doelstelling van Stichting ION past en is, 

a)  een huisartsen(belangen)organisatie, bijvoorbeeld een zorggroep, een 

gezondheidscentrum, een huisartsenpost of een brancheorganisatie; 

b) een andere zorgaanbieder dan vermeld onder a) 

c) een organisatie die dezelfde doelen als Stichting ION nastreeft. 

d) een wetenschappelijk onderzoeker of een wetenschappelijk onder-

zoeksinstituut. 

2. De derde is voornemens gegevens uit de ION-database te verwerken in ver-

band met een doel dat verenigbaar is met het doel waarvoor deze gegevens 

daarin verzameld zijn, te weten: 

a) het bevorderen van inschrijving van ingezetenen op naam; 
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b) het ondersteunen van huisartsen of samenwerkingsverbanden bij dos-

siervoering; of 

c) het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 

3. De derde heeft een rechtmatige en schriftelijk aantoonbare grondslag om de 

gegevens te raadplegen of anderszins te verwerken, te weten: 

a) de uitdrukkelijke vrije en schriftelijke toestemming van de betrokkenen 

(de patiënten en de huisartsen); 

b) de verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren die 

is gesloten met de betrokkene (de patiënt en/of de huisarts), 

c) een wettelijke plicht; 

d) een vitaal belang; 

e) ter uitvoering van een publiekrechtelijke taak; 

f) een gerechtvaardigd belang, waaronder wetenschappelijk onderzoek. 

4. De persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is gewaarborgd door anoni-

misering of pseudonimisering van de gegevens van de betrokkene, tenzij: 

a) De betrokkene expliciet en schriftelijk toestemming heeft verleend 

voor niet-geanonimiseerde of gepseudonimiseerde verwerking; 

b) Er een vitaal belang in het geding is;  

c) voldaan is aan de uitzondering van artikel 7:458 lid 1 BW (bij weten-

schappelijk onderzoek). 

5. Indien de beoogde verwerking mede ziet op de verwerking van het bsn, toont 

de derde aan dat hij daartoe op grond van de wet bevoegd of gehouden is. 

6. Stichting ION verleent de toestemming slechts na een daartoe strekkend 

schriftelijk besluit. De toegang tot de ION-database en verdere verwerking van 

de persoonsgegevens door de derde vindt slechts plaats nadat hiertoe een 

schriftelijke overeenkomst tussen Stichting ION en de derde is gesloten. 

7. Stichting ION draagt er zorg voor dat de derde zich minimaal houdt aan de 

inhoud van dit reglement en legt andere verplichtingen op die in het betref-

fende geval passend zijn om te waarborgen dat de rechten van betrokkenen 

en aangesloten huisartsen beschermd zijn en de derde handelt in overeen-

stemming met de wet. 
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Artikel 11. Functionaris voor gegevensbescherming 

1. Stichting ION wijst een FG aan die de taken uitvoert zoals beschreven in artikel 

39 van de Avg. 

2. De FG is voldoende onafhankelijk in die zin dat hij geen instructies ontvangt 

met betrekking tot de uitvoering van zijn wettelijke taken. 

3. Stichting ION zorgt ervoor dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken 

bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van per-

soonsgegevens en dat hij alle overige bevoegdheden en middelen heeft zoals 

beschreven in artikel 38 Avg. 

Artikel 12. Datalek 

1. Indien een aangesloten huisarts of andere gebruiker van de ION-database 

kennis krijgt van een datalek dan wel een vermoeden daarvan, dat direct of 

indirect gevolgen heeft of kan hebben voor de beveiliging van persoonsgege-

vens in de ION-database, meldt hij dit onverwijld aan Stichting ION. 

2. Indien Stichting ION vaststelt dat er sprake is van een datalek, meldt zij dit 

onverwijld en uiterlijk binnen 72 uur nadat zij hiervan kennis heeft genomen 

en in overeenstemming met artikel 33 Avg aan de Autoriteit Persoonsgege-

vens. 

3. Stichting ION maakt het datalek bovendien bekend aan de aangesloten huis-

artsen wier patiëntgegevens door het datalek zijn getroffen. 

4. Indien de aard van de inbreuk dit noodzakelijk maakt, maakt Stichting ION dit 

in overeenstemming met artikel 34 Avg tevens bekend aan betrokkenen. 

5. De plicht van een aangesloten huisarts of andere gebruiker om een melding 

te doen op grond van lid 1 van dit artikel aan Stichting ION te doen, laat de 

eigen wettelijke verplichtingen om een datalek in de eigen systemen te mel-

den aan de Autoriteit Persoonsgegevens onverlet. 

Artikel 13. Beveiliging 

1. Stichting ION draagt er zorg voor dat de ION-database aantoonbaar beveiligd 
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is overeenkomstig de verplichtingen die de Avg en aanvullende (nationale) re-

gelgeving stellen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens 

en in het bijzonder patiëntgegevens. 

2. Stichting ION maakt in dit verband met haar verwerkers, waaronder VECOZO, 

sluitende afspraken. 

Artikel 14. informatieverstrekking aan betrokkenen 

1. Stichting ION draagt zorg voor een informatieve website waarop beschreven 

staat welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen en via de ION-data-

base plaatsvinden. 

2. De aangesloten huisarts is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige infor-

matieverstrekking aan patiënten van de verwerking van persoonsgegevens 

via de ION-database aan patiënten. 

3. De aangesloten huisarts geeft ten minste invulling aan de informatieplicht zo-

als beschreven in lid 2 door het plaatsen van een link naar de website van 

Stichting ION op de eigen website of het ter beschikking stellen van een infor-

matiebrochure over Stichting ION in de wachtruimte van de praktijk, even-

eens via de website van Stichting ION. 

4. Op het moment dat de aangesloten huisarts een patiënt in de ION-database 

registreert, informeert hij de patiënt in ieder geval over: 

a) de identiteit en contactgegevens van Stichting ION en verwijst hem 

of haar naar de website van Stichting ION en naar de geldende regle-

menten; 

b) de contactgegevens van de FG; 

c) de opname van diens gegevens in de ION-database;  

d) het feit dat naast de eigen huisarts, ook de andere huisartsen en zorg-

verzekeraars de gegevens kunnen raadplegen en voor welk doeleinden 

dat gebeurt; 

e) het feit dat ook overige derden onder strikte voorwaarden de ION-da-

tabase kunnen raadplegen; 

f) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn be-

stemd en de grondslagen voor elk type verwerking; 

g) indien de grondslag een gerechtvaardigd belang is van Stichting ION of 

een ander wat dit gerechtvaardigd belang in dat geval inhoudt; 
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h) de periode gedurende welke de gegevens worden opgeslagen; 

i) welke rechten de betrokkene in dit verband heeft, waaronder het recht 

op inzage, het recht op wijziging, het recht op vernietiging en de klacht-

mogelijkheid bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. De aangesloten huisarts verstrekt aan betrokkenen (patiënten) nadere infor-

matie indien en voor zover dat noodzakelijk is om behoorlijke en zorgvuldige 

verwerking van de gegevens te waarborgen, gelet op de aard van de gege-

vens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat 

ervan wordt gemaakt. Ook deze informatie ontvangt de aangesloten huisarts 

van de Stichting ION. 

Artikel 15. Recht op inzage en afschrift van opgenomen per-
soonsgegevens 

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen (inzage en/of afschrift) 

van de op zijn persoon betrekking hebbende persoonsgegevens die zijn 

opgenomen in de ION-database. Het recht op inzage en/of afschrift 

wordt bij voorkeur uitgevoerd door tussenkomst van de huisarts van de 

betrokkene. 

2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig moge-

lijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk wor-

den verstrekt.  

3. Indien de inzage bij Stichting ION plaatsvindt, dan wel het afschrift door 

Stichting ION wordt verstrekt, wordt hiervan aan de huisarts van de be-

trokkene mededeling gedaan, tenzij de betrokkene hiertegen bezwaar 

maakt. 

4. Voor de verstrekking van een eerste afschrift wordt geen vergoeding in 

rekening gebracht. Voor extra afschriften kan een redelijke vergoeding 

in rekening worden gebracht. 

Artikel 16. Verwerkingsbeperking of verwijdering van persoons-
gegevens 

1. Een betrokkene kan met een beroep op bijzondere persoonlijke omstan-

digheden schriftelijk aan Stichting ION om beperking van verwerking of 
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verwijdering van zijn gegevens uit de ION-database verzoeken. 

2. ION zal de belangen die met de bijzondere omstandigheden van de be-

trokkene zijn gemoeid, afwegen tegen het gerechtvaardigde belang van 

de aangesloten huisarts of Stichting ION om de in artikel 2 lid 2 van dit 

reglement genoemde gegevens te verwerken. 

3. Beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens vindt plaats 

indien: 

a) opname van die gegevens in de ION-database in strijd is met de 

fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.  

b) de verwerking in strijd is met de wet; of  

c) de verwerking overigens een rechtmatige grondslag ontbeert. 

4. Stichting ION bericht binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke ver-

zoek, bedoeld in lid 1, of aan het verzoek van betrokkene wordt voldaan. De 

aangesloten huisarts wordt om in dit verband binnen deze periode om een 

zienswijze gevraagd.  

5. Indien Stichting ION na afloop van de vierwekentermijn besluit aan het ver-

zoek te voldoen, dan beperkt zij de gegevensverwerking, respectievelijk verwij-

dert zij de gegevens onverwijld. Aan de aangesloten huisarts wordt van de 

beperking c.q. de verwijdering mededeling gedaan. 

6. Wanneer een betrokkene is overleden, verwijdert de huisarts waar deze be-

trokkene stond ingeschreven de overledene onverwijld uit de ION-database. 

Stichting ION zal jaarlijks controleren of overleden patiënten uit de ION-data-

base zijn verwijderd en neemt zo nodig actie om te zorgen dat overleden pa-

tiënten alsnog worden verwijderd. 

Artikel 17. Bewaren van gegevens 

Stichting ION bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn 

verzameld en/of verwerkt. 

Artikel 18. Contributie 

1. Jaarlijks stelt het bestuur van de stichting ION de contributie per patiënt 

vast aan de hand van de begroting voor dat jaar en de financiële situatie 
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bij ION. 
2. Het aantal patiënten dat een aangesloten huisarts heeft geregistreerd in 

de ION database per een door het bestuur vast te stellen peildatum is lei-

dend voor de factuur die de praktijk vervolgens ontvangt. 
3. De betaaltermijn is 30 dagen. 
4. Indien een factuur niet wordt betaald kan het ION bestuur besluiten om 

de toegangsrechten van de betreffende aangesloten huisarts in te trekken 

Artikel 19. Beperking, opschorting of ontzegging toegang tot ION 
-database 

1. Stichting ION is gerechtigd de toegang tot de ION-database van de aangeslo-

ten huisarts of een derde of het gebruik ervan te beperken en/of aan voor-

waarden te verbinden en in voorkomende gevallen de toegang tot of het ge-

bruik van de ION-database te weigeren, op te schorten of voorgoed te ontzeg-

gen. 

2. Beperking, weigering of opschorting van toegang tot en/of het gebruik van de 

ION-database als bedoeld in lid Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van dit 

artikel is zonder meer toegestaan indien: 

a) de aangesloten huisarts niet meer beschikt over een VECOZO-certifi-

caat; 

b) de veiligheid van het functioneren van de ION-database en/of het be-

houd van de integriteit van de ION-database; 

c) de interoperabiliteit van diensten in gerechtvaardigde situaties; 

d) de bescherming van gegevens in passende gevallen; 

e) de aangesloten huisarts zich niet houdt aan een aanwijzing zoals be-

doeld in 2; 

f) indien de aangesloten huisarts zich overigens niet houdt aan zijn ver-

plichtingen zoals in dit reglement omschreven; 

g) wanneer de aangesloten huisarts met betrekking tot het voldoen van 

zijn jaarlijkse contributie van Stichting ION in verzuim is; 

h) in door Stichting ION te bepalen overige onvoorziene gevallen. 
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Artikel 20. Schade en aansprakelijkheid 

1. Stichting ION is slechts aansprakelijk voor schade van een betrokkene, voor 

zover deze materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van 

een inbreuk op de Avg of andere privacyregelgeving. 

2. De aangesloten huisarts is aansprakelijk voor schade van een betrokkene in-

dien en voor zover de inbreuk zoals bedoeld in lid 8 aan hem te wijten is dan 

wel op grond van de wet voor zijn risico komt. In voorkomende gevallen vrij-

waart hij Stichting ION dan voor de schade onverlet de mogelijkheden die de 

Avg Stichting ION biedt om de schade te vereffenen. 

3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, doen partijen over en weer 

afstand van hun wederzijdse vorderingsrechten ten aanzien van het recht van 

het vorderen van schadevergoeding die geen betrekking heeft op een inbreuk 

op de Avg of andere privacyregelgeving. 

Artikel 21. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

1. Indien de aangesloten huisarts een klacht of een geschil heeft over de inschrij-

ving van een patiënt in de ION-database op naam van een huisarts, kan hij 

deze klacht schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar maken bij het be-

stuur van Stichting ION.  

2. De Ombudsman beoordeelt of de klacht in behandeling wordt genomen. In-

dien de klacht in behandeling wordt genomen, informeert hij klager en aan-

geklaagde daarover en doet vervolgens onderzoek naar de klacht. Bij zijn on-

derzoek neemt hij het beginsel van hoor en wederhoor in acht en ook overi-

gens de beginselen van een goede procesorde in acht. 

3.  De Ombudsman neemt binnen een termijn van zes (6) weken een beslissing 

op de klacht. 

4.  Bij geschillen waarop de leden 1 en 2 niet van toepassing zijn zullen partijen 

in eerste instantie in gezamenlijk overleg tot een oplossing proberen te ko-

men. Als partijen onverhoopt niet tot een oplossing mochten geraken, wordt 

het desbetreffende geschil bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter 

te Utrecht, daaronder begrepen de rechter recht doende in kort geding. 

5. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. 
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Artikel 22.  beëindiging 

1. De aangesloten huisarts kan zijn aansluiting bij de ION-database te allen tijde 

beëindigen door al zijn patiënten bij de in de-database af te melden. Indien 

de afmelding na de peildatum voor de contributienota plaatsvindt, is de huis-

arts gehouden deze nota nog te voldoen. 

2.  Stichting ION is gerechtigd om de toegang van de aangesloten huisarts of een 

derde te beëindigen wegens zwaarwegende redenen. Onder zwaarwegende 

reden wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat bedrijfsmatige ex-

ploitatie financieel niet meer verantwoord is, in welk geval Stichting ION haar 

activiteiten zal staken. 

3. Beëindiging en ontbinding door een partij laten de verplichtingen op grond 

van dit Reglement onverlet die naar hun aard bestemd zijn voort te duren.  

Artikel 23. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit regle-
ment 

1. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze be-

kend zijn gemaakt aan betrokkenen. Bekendmaking geschiedt door pu-

blicatie op de website en door aanschrijving van de aangesloten huis-

artsen. 

2. Dit reglement is voor de eerste keer op 1 december 2008 in werking 

getreden en de actuele versie is voor eenieder op te vragen bij Stich-

ting ION of in te zien via de website van Stichting ION (www.inschrij-

vingopnaam.nl of http://ion.lhv.nl/). 

Artikel 24. Algemeen 

1. Als een bepaling in dit reglement in enige mate als nietig, vernietigbaar, 

ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden be-

schouwd, zal die bepaling, voor zover nodig, uit het reglement worden 

verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wél bindend c.q. 

rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel mo-

gelijk benadert. 
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2.  Het overige deel van het reglement blijft in een situatie zoals beschre-

ven in lid 1 ongewijzigd. 

 



 

 
 
 
 

 
 


