
PRIVACYVERKLARING LANDELIJKE CAPACITEIT BRON- EN CONTACTONDERZOEK COVID-19 
 
Het is belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we 
houden ons aan de wet, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
Deze privacyverklaring gaat alleen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het 
kader van de landelijke capaciteit van bron- en contactonderzoek over corona dat namens 
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) wordt uitgevoerd. 
 
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de GGD in uw regio, of de regio van een 
besmette persoon. Deze regionale GGD is verwerkingsverantwoordelijke voor uw 
persoonsgegevens. De regionale GGD bepaalt welke persoonsgegevens nodig zijn voor 
bron- en contactonderzoek en hoe deze worden gebruikt. 
 
Naast de regionale GGD’en, zijn de volgende organisaties betrokken in de landelijke 
capaciteit van het bron- en contactonderzoek:  

• GGD GHOR Nederland: faciliteert en coördineert de landelijke capaciteit van bron- 
en contactonderzoek; 

• Alarmcentrales SOS International, Rode Kruis Nederland, VHD, ANWB en Eurocross 
en subverwerkers: levering callcenter capaciteit. De medewerkers van deze 
organisaties helpen de regionale GGD’en bij bron- en contactonderzoek. 

• Leveranciers van HPZone Lite: HPZone Lite is een webapplicatie voor registratie van 
COVID-19. Uw persoonsgegevens worden in HPZone Lite opgeslagen als u besmet 
bent met corona of als u contact hebt gehad met iemand die besmet is met corona. 

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): onderzoekt op basis van de 
gegevens afkomstig uit het bron- en contactonderzoek welke maatregelen het beste 
werken om COVID-19 te bestrijden. 

 
Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Bron- en contactonderzoek moet zo goed mogelijk worden gedaan. Dan kunnen we zorgen 
dat mensen op tijd een goed advies krijgen. Dit advies zorgt dat mensen sneller klachten 
herkennen. Ook kan op tijd worden begonnen met isolatiemaatregelen. Dan wordt het virus 
minder snel verspreid. 
 
De regionale GGD verwerkt uw persoonsgegevens bij bron- en contactonderzoek. Dit 
betekent dat zij onderzoeken waar u corona hebt opgelopen en met wie u contact hebt 
gehad toen u besmet was met corona. Zo kunnen de GGD’en adviezen geven. 
 
Bent u een huisgenoot of (nauw) contact van iemand die is besmet met corona? Dan 
verwerken we uw gegevens om te kijken of u ook coronaklachten hebt en hoe corona zich 
verspreid. 
 
Wilt u meer weten over het bron- en contactonderzoek en hoe we bepalen welke contacten 
moeten worden onderzocht? Dat kan via deze link: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de GGD? 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


De regionale GGD gebruikt uw persoonsgegevens bij bron- en contactonderzoek. In de 
Landelijke Werkinstructie is opgenomen welke gegevens nodig zijn om verspreiding van 
COVID-19 te verkleinen. Welke persoonsgegevens de regionale GGD nodig heeft hangt af of 
u positief getest bent, of u een huisgenoot of (nauw) contact van een besmet persoon bent.  
 
POSITIEF GESTEST PERSOON 

• Voornaam en achternaam 

• Geboortedatum 

• BSN 

• Moedertaal positief getest persoon 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Gegevens over uw huisarts 

• De datum van uw (positieve) coronatest en de reden van testen 

• Gegevens over uw klachten (waaronder de begindatum, soort en het verloop) 

• Datum start besmettelijke periode 

• Behoren tot medische risicogroep 

• Sprake van gestoorde afweer 

• Gegevens over uw (eventuele) ziekenhuisopname 

• Eventueel overlijden en doodsoorzaak (COVID-19 of anders)  

• Huidige verblijfplaats (e.g. zorginstelling, asielzoekerscentrum, serviceflat, 
studentenhuis) i.v.m. isolatiemogelijkheden  

• Gegevens over uw beroep (waaronder sector, laatste werkdag, informeren 
werkgever en collega’s) 

• Gegevens over uw (eventuele) thuiszorg of mantelzorger en diens contactgegevens 

• Gegevens over de settingen waarin u bent geweest tijdens uw besmettelijke periode 
(zoals zorginstelling, sport, onderwijs) 

• Toestemming om naam te noemen aan contacten, werk/instelling, en huisarts 
 
BRONONDERZOEK 

• Gegevens over een (eventueel) bezoek aan het buitenland (waaronder data, land en 
vervoersmiddel) 

• Of er mensen in uw omgeving zijn met klachten passend bij COVID-19 

• Gegevens over of u contact hebt gehad met een bewezen coronapatiënt 
Indien van toepassing: 

• Volledige naam (geboorte- en partnernaam) bewezen coronapatiënt 

• Geboortedatum bewezen coronapatiënt 

• (Eventueel) bekende dossiernummers van bewezen coronapatiënt 
 
CONTACTONDERZOEK 

• Van huisgenoten 
o Voornaam en achternaam 
o Geboortedatum 
o BSN 
o Relatie tot positief getest persoon 
o Telefoonnummer 



o E-mailadres 
o Laatste contactmoment 
o Mogelijkheid isolatie 
o Minimale datum einde quarantaine voor huisgenoten/gezin 
o Datum PCR-test  

 

• Van nauwe contacten 
o Voornaam en achternaam 
o Geboortedatum 
o BSN 
o Telefoonnummer 
o E-mailadres 
o Datum & aard laatste contact 
o Datum einde quarantaine voor contact 
o Datum PCR-test 
o Beroep 

 
Van overige contacten verwerkt de GGD geen persoonsgegevens. Er wordt enkel een 
schatting gemaakt van het aantal overige contacten. Daarna vragen wij de besmette 
persoon zelf zijn/haar overige contacten te waarschuwen.  
 
Deelnemen aan bron- en contactonderzoek is vrijwillig. U bent niet verplicht om uw 
persoonsgegevens of persoonsgegevens van uw contacten te delen met de GGD. 
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?  
Volgens de Wet publieke gezondheid mag de regionale GGD uw persoonsgegevens die zijn 
verzameld voor bron- en contactonderzoek maximaal 5 jaar bewaren. Zodra de regionale 
GGD binnen deze 5 jaar heeft vastgesteld dat uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk 
zijn, moeten uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd (onherkenbaar 
gemaakt). We bewaren uw persoonsgegevens dus niet langer dan noodzakelijk of dan 
aangegeven in de wet.  
 
Op basis van welke wetten mogen we uw persoonsgegevens verwerken?  
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige 
reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, 
overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of 
gerechtvaardigd belang. 
 
De regionale GGD’en gebruiken uw gegevens voor bron- en contactonderzoek. Dit is een 
publieke taak of een taak van algemeen belang. Dit staat in de Wet publieke gezondheid. 
 
De wetten die hier gelden zijn: 

• Wet publieke gezondheid artikel 6 lid 1 sub c. 
• Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 sub e. 
• Algemene verordening gegevensbescherming artikel 9 lid 2 sub i. 

 
Met wie delen we uw persoonsgegevens? 



We mogen uw persoonsgegevens niet zomaar delen met andere partijen. Dit mag alleen als 
het in de wet staat, of als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Het RIVM 
ontvangt dagelijks noodzakelijke data vanuit HPZone (Lite) om zo de gevolgen van het bron- 
en contactonderzoek in te gaten te houden. Dit moet op grond van de wet. 
 
Het kan nodig zijn dat een regionale GGD gegevens deelt met een andere regionale GGD. Dit 
komt voor als uw contacten in verschillende regio’s wonen. Zo kan het bron- en 
contactonderzoek goed worden uitgevoerd. 
 
Als uw gegevens niet worden gedeeld op basis van de wet, dan zal uw toestemming worden 
gevraagd om uw gegevens te mogen uitwisselen. U bent dan niet verplicht om uw 
toestemming te geven. Het niet geven van uw toestemming mag voor u geen negatieve 
gevolgen hebben. 
 
Doorgifte van persoonsgegevens 
Uw gegevens worden voor bron- en contactonderzoek niet verwerkt buiten de Europese 
Economische Ruimte.  
 
Wat zijn uw rechten? 
Dit zijn uw rechten volgens de wet: 

• U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw 
persoonsgegevens. 

• U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van 
uw gegevens. 

• Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren. 
• In sommige gevallen mag u van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen. 
• In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens. 
• U hebt het recht om uw toestemming altijd in te trekken. 

In al deze situaties neemt u contact op met de regionale GGD die met u contact heeft 
opgenomen. De regionale GGD is voor uw gegevens en kan uw verzoek in behandeling 
nemen. In bijlage 1 vindt u de websites van alle GGD’en. 

Hebt u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens? 
Hebt u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op 
met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de GGD die contact met u heeft 
opgenomen. Iedere GGD heeft een privacyverklaring. Daarin staat hoe u de Functionaris kunt 
bereiken. Hieronder staan de websites van alle GGD’en. 
 
Is uw klacht behandeld en bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? 
Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient. 
 
Wijzigingen 
Als het nodig is, passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er 
persoonsgegevens verwerkt of welke persoonsgegevens we gebruiken. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient


We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 20 april 2021. 

Lijst met websites GGD’en 

Wilt u weten welke GGD bij uw gemeente hoort? Dit kan u vinden op www.ggd.nl. 

• GGD Rotterdam-Rijnmond 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/ 

• GGD Noord- en Oost-Gelderland 

https://www.ggdnog.nl/ 

• GGD IJsselland 

https://www.ggdijsselland.nl/ 

• GGD Haaglanden 

https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm 

• GGD Zuid Limburg 

https://www.ggdzl.nl/ 

• GGD Twente 

https://www.ggdtwente.nl/ 

• GGD Drenthe 

https://www.ggddrenthe.nl/publiek/ 

• GGD Hart voor Brabant 

https://www.ggdhvb.nl/ 

• GGD Zeeland 

https://www.ggdzeeland.nl/ 

• GGD Hollands Midden 

https://ggdhm.nl/ 

• GGD Fryslân 
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https://www.ggdfryslan.nl/ 

• Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/ 

• GGD Brabant-Zuidoost 

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx 

• GGD Limburg-Noord 

https://www.ggdlimburgnoord.nl/ 

• GGD Amsterdam 

https://www.ggd.amsterdam.nl/ 

• GGD Hollands Noorden 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/ 

• GGD Gelderland-Midden 

https://www.vggm.nl/ggd 

• GGD Gelderland-Zuid 

https://ggdgelderlandzuid.nl/ 

• GGD Groningen 

https://ggd.groningen.nl/ 

• GGD regio Utrecht 

https://www.ggdru.nl/inwoners.html 

• GGD Zaanstreek-Waterland 

https://www.ggdzw.nl/ 

• GGD Gooi en Vechtstreek 

https://www.ggdgv.nl/ 

• GGD Kennemerland 
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https://www.ggdkennemerland.nl/ 

• GGD Flevoland 

https://www.ggdflevoland.nl/ 

• GGD West-Brabant 
https://www.ggdwestbrabant.nl/ 
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