
 

 

Gebruikersvoorwaarden OZOverbindzorg 

VERSIE 4.0 – JUNI 2021 

 

1. OZOverbindzorg 

“Communicatieplatform OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorg-, bijstand- en hulpverleners rondom 

de cliënt. Binnen dat netwerk kan iedereen die door de client geautoriseerd is, gerichte vragen stellen, 

antwoord geven en signalen afgeven. De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor 

overzichtelijk in beeld voor de cliënt.” 

 

Dit platform wordt vooral gebruikt in de ouderenzorg, jeugdzorg, het sociaal domein en bij de 

hulpverlening rondom chronische zieken, maar bredere inzet is denkbaar. Als communicatie of 

coördinatieplatform is OZOverbindzorg nadrukkelijk niet bedoeld als dossier of archief. Informatie welke 

deel uitmaakt van een dossier dient daarom altijd in overeenstemming met eventuele wettelijke 

verplichtingen te worden gedeeld en/ of gearchiveerd. 

 

2. Definities 

• Onder “AVG” wordt verstaan: Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

• Onder “Verwerkingsverantwoordelijke" wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. 

• Onder “Verwerker” wordt verstaan: degene die in opdracht en volgens de schriftelijke instructie van 

de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan diens rechtstreeks 

gezag te zijn onderworpen. 

• Onder “Cliënt” wordt verstaan: de natuurlijke persoon aan wie zorg of hulp in de breedste zin wordt 

verleend. 

• Onder “hulpvraag” wordt verstaan: de directe zorg of hulpbehoefte van de cliënt die aanleiding 

vormt voor de inzet van het platform. 

• Onder “Initiator” wordt verstaan de zorg/ hulpverlener die het initiatief neemt OZOverbindzorg in te 

zetten ten behoeve de ondersteuning van Cliënt bij het invullen van een hulpvraag. 

• Onder “Professional” wordt verstaan elke professionele zorg/ hulpverlener die beroepsmatig 

bijdragen doet in het platform van Cliënt, maar niet de initiator is. 

• Onder “Gebruiker” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die OZOverbindzorg gebruikt, daaronder 

mede begrepen Cliënten en hun niet professionele hulpverleners. 
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• Onder “Persoonsgegeven” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. 

• Onder “Bijdrage” wordt verstaan: alle berichten, documenten en media welke door Cliënten en 

gebruikers worden gedeeld binnen het netwerk van Cliënten via OZOverbindzorg. 

• Onder “OZO” wordt verstaan OZOverbindzorg B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 72990066 en kantoorhoudende aan de Wispelweg 2b te Luttenberg, de partij die 

verantwoordelijk is voor beheer van het platform. 

• Onder “OZOverbindzorg” wordt verstaan: het platform bestaande uit: een website met algemene 

informatie over OZO welke als portaal dient voor beveiligde toegang naar de software. 

3. Voorwaarden voor gebruik van OZOverbindzorg 

1. Gebruikers dienen akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden om gebruik te kunnen maken 

van OZOverbindzorg. 

2. Gebruikers die jonger dan 16 jaar zijn, dienen voor het gebruik van OZOverbindzorg toestemming 

van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. 

3. Bij een jongere vanaf 16 jaar is inzage door de ouder(s) alleen mogelijk na toestemming door de 

jongere. 

4. OZO heeft het recht om de toegang van een Gebruiker (tijdelijk) tot OZOverbindzorg te blokkeren 

als: 

a. OZO misbruik van OZOverbindzorg vermoedt of constateert; 

b. OZO twijfelt aan de identiteit van de Gebruiker; 

c. OZO twijfelt aan de toestemming van de Cliënt; 

d. De Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden; 

e. OZO het vermoeden heeft dat de veiligheid van de Persoonsgegevens van de Cliënt niet 

gewaarborgd is. 

f. OZO het vermoeden heeft dat een Gebruiker niet in overeenstemming met geldende wet- 

of regelgeving handelt. 

g. De Gebruiker OZOverbindzorg oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot 

commerciële doeleinden. 

5. OZO spant zich in om onderbrekingen in de toegang tot OZOverbindzorg tot een minimum te 

beperken, maar garandeert niet dat Gebruiker te allen tijde toegang tot OZOverbindzorg heeft. 

Onder meer in verband met beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat 

OZOverbindzorg gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is. 

 

4. Gebruiken van OZOverbindzorg 
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1. Gebruiker mag OZOverbindzorg alleen gebruiken voor de doeleinden zoals benoemd in de inleiding 

van dit document. 

2. Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van 

OZOverbindzorg verstoren of die anderzijds de belangen of goede naam van OZO kunnen 

schaden. 

3. Om gebruik te kunnen maken van OZOverbindzorg zal Cliënt zichzelf moeten aanmelden, of in 

overleg met de initiator worden aangemeld bij OZOverbindzorg.  

4. Nadat de Cliënt is aangemeld bij OZOverbindzorg, kan de Cliënt zelf Gebruikers uitnodigen die 

toegang krijgen tot zijn of haar gegevens. De Cliënt kan in OZOverbindzorg ook iemand anders 

machtigen om in te stellen welke Gebruikers toegang krijgen tot zijn of haar gegevens of dit door de 

Initiator laten instellen. 

5. Iemand die door of namens een Cliënt wordt uitgenodigd om deel te nemen aan OZOverbindzorg, 

bepaalt zelf of hij/zij van dat aanbod gebruikt wenst te maken en welke gegevens van de Cliënt 

hij/zij via OZOverbindzorg deelt, uiteraard met inachtneming van alle wettelijke regels op het gebied 

van geheimhouding en verwerking van Persoonsgegevens. 

6. De deelname aan OZOverbindzorg van iemand die door of namens een Client wordt uitgenodigd 

om deel te nemen aan OZOverbindzorg, laat onverlet de verplichting van diegene tot het zelf 

bijhouden van een (medisch en/of sociaal) dossier zoals onder andere maar niet uitsluitend bedoeld 

in artikel 7:454 BW. Dit met inachtneming hetgeen daarover in wet- en regelgeving is bepaald.  

7. Elke Gebruiker krijgt een gebruikersnaam per email en met instructies kan hij/zij zelf een 

wachtwoord aanmaken. Bij het aanmaken van het wachtwoord is het van belang een sterk 

wachtwoord te maken, bestaande uit letters, cijfers en mogelijk leestekens, bestaande uit tenminste 

8 (acht) tekens. De sterkte van deze combinatie is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. 

8. Gebruiker zal zijn inloggegevens strikt geheimhouden, niet aan derden verstrekken en op zodanige 

wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen. 

9. Wachtwoorden zijn niet bekend bij OZO. 

10. Om van OZOverbindzorg gebruik te kunnen maken, dient een Gebruiker zelf op eigen kosten zorg 

te dragen voor de noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.  

11. Het gebruik van OZOverbindzorg is voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. 

 

5. Delen van bestanden 

1. OZOverbindzorg biedt de mogelijkheid bestanden te delen. Delen van documenten is toegestaan 

mits bedoeld om de samenwerking rond de hulpvraag van Cliënt te faciliteren. 

2. De limiet van te uploaden bestanden is 30 MB per document. 
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3. De totale opslagruimte per Cliënt is vooralsnog niet beperkt, maar kan door OZO gemaximeerd 

worden.  

4. De Gebruiker garandeert dat een Bijdrage via OZOverbindzorg geen inbreuk maakt op 

(eigendoms)rechten van derden en vrijwaart OZO tegen alle mogelijke aanspraken van derden als 

gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via OZOverbindzorg.  

5. OZO heeft het recht om een Bijdrage geheel of gedeeltelijk te verwijderen, als die niet voldoet aan 

deze Gebruikersvoorwaarden. Gebruikers zullen hierover door OZO worden geïnformeerd. 

 

6. Beëindiging van de hulpvraag 

1. Cliënten kunnen na afronding van de oorspronkelijke hulpvraag gebruik blijven maken van 

OZOverbindzorg.  

2. Op het moment dat de initiator die ten behoeve van de Cliënt OZOverbindzorg heeft ingezet geen 

deel meer uitmaakt van het netwerk van Cliënt zal OZO de Cliënt uitdrukkelijk om toestemming 

vragen de verwerking voort te zetten. 

3. Cliënt heeft 14 dagen bedenktijd om aan te geven of voortzetting van gebruik van OZOverbindzorg 

gewenst is. 

4. Als de Cliënt met de toestemmingsverklaring aangeeft gebruik te willen blijven maken van 

OZOverbindzorg zal OZO verder optreden als verwerkingsverantwoordelijke. 

5. Na verstrijken van de bedenktijd zonder dat client toestemming heeft verleend, zal OZO de 

communicatieomgeving met alle berichten, documenten en relaties van de Cliënt wissen.  

6. Na beëindiging van de hulpvraag, bijvoorbeeld bij overlijden, worden de gegevens van de Cliënt 

van het platform na 1 maand verwijderd.  

7. Verwerking van persoonsgegevens 

1. OZO is gezamenlijk met de Initiator de Verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de 

Persoonsgegevens die nodig zijn om Gebruikers gebruik te laten maken van OZOverbindzorg. OZO 

heeft voor zowel de Cliënt, personen in het netwerk van de Cliënt en Professionals een privacy 

verklaring opgesteld. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van OZO. 

7. De informatie op de persoonlijke pagina en de informatie in OZOverbindzorg over de Cliënt is en 

blijft eigendom van de Gebruiker die de informatie heeft geplaatst. 

8. OZO kan voor het verwerken van uw Persoonsgegevens gebruik maken van derden die als 

(sub)Verwerker van OZO zullen optreden. 

9. OZO spant zich voortdurend in om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de 

(U)AVG. 

https://www.ozoverbindzorg.nl/privacy-en-cookieverklaring/
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10. Persoonsgegevens waarvoor OZO als verwerkingsverantwoordelijke geldt, worden niet langer 

bewaard dan voor grondslag en doel noodzakelijk is. 

 

8. Beveiliging 

1. Door OZO zijn de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik 

door derden en ter bescherming van de privacy van de Gebruikers. 

2. OZO kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang 

weten te verkrijgen tot Persoonsgegevens van Gebruikers. 

3. In geval van een datalek of het vermoeden daartoe bestaat, zullen de Initiator of OZO de Gebruiker 

daarover zo spoedig mogelijk informeren. 

 

9. Aansprakelijkheid 

1. OZOverbindzorg is met de grootste zorg samengesteld. OZO kan echter niet garanderen dat 

OZOverbindzorg altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken 

en dat de verschafte informatie volledig, juist en/of up-to-date is. OZO is niet aansprakelijk voor 

schade of letsel die mogelijk kan worden veroorzaakt door het gebruik van OZOverbindzorg 

2. OZO is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of 

uitingen die Gebruikers of derden in OZOverbindzorg plaatsen.  

3. OZOverbindzorg bevat hyperlinks naar websites van derden. OZO is niet verantwoordelijk voor de 

inhoud van deze websites. 

4. OZO zal zich naar redelijkheid inspannen om OZOverbindzorg juist te laten functioneren en 

problemen ten aanzien van de juiste werking op te lossen. OZO garandeert echter niet dat 

OZOverbindzorg ononderbroken functioneert, vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken. 

5. Het vorige lid is niet van toepassing als OZO opzettelijk of bewust roekeloos schade of letsel 

veroorzaakt bij een Gebruiker. 

6. OZO behoudt zich het recht voor OZOverbindzorg (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te 

staken, zonder dat de Gebruiker daar enig recht uit kan ontlenen.  

7. De Initiator en/ of Professional vrijwaart OZO voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg 

van het gebruik van OZOverbindzorg, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of 

contractuele verplichtingen jegens OZO, een andere Gebruiker van OZOverbindzorg dan wel een 

derde. De zal Initiator en/ of Professional OZO alle schade en kosten vergoeden die OZO als 

gevolg van dergelijke aanspraken mocht lijden. 

 

10. Buiten gebruik stellen van Gebruikers 
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1. In OZOverbindzorg kan de Cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger Gebruikers de toegang tot en 

het gebruik van de Persoonsgegevens in OZOverbindzorg ontzeggen. Dit kan door een verzoek 

hiertoe te richten aan de Initiator van de Cliënt. In deze gevallen zal de Initiator aan verzoeken van 

de Cliënt gehoor moeten geven. Gebeurt dat niet, dan kan de Cliënt of zijn (wettelijk) 

vertegenwoordiger een verzoek hiertoe zelf richten aan info@ozoverbindzorg.nl. 

2. Verzoeken door Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger tot het buiten gebruik stellen van 

Gebruikers in het netwerk van de Cliënt zullen binnen 5 werkdagen worden doorgevoerd. Bij 

verzoeken tot buiten gebruikstelling van de persoonlijke pagina en gegevens van de Cliënt 

hanteren wij een bedenktijd van 2 weken. Na verloop van die 2 weken vragen wij de Cliënt of 

(wettelijk) vertegenwoordiger om herbevestiging van dit verzoek. Bij herbevestiging door de Cliënt 

zal de persoonlijke pagina en gegevens binnen 5 werkdagen na de herbevestiging buiten gebruik 

worden gesteld.  

3. Ook bij een Cliënt betrokkenen Gebruikers kunnen vragen henzelf uit het netwerk van de Cliënt te 

verwijderen. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via info@ozoverbindzorg.nl. In 

dergelijke gevallen zullen wij per ommegaande de Cliënt en Coördinator over dit verzoek 

informeren en vervolgens binnen 5 werkdagen het verzoek doorvoeren. 

4. De initiatie nemende professional die ten behoeve van Cliënt OZO heeft gestart kan op verzoek van 

cliënt worden verwijderd door een verzoek daartoe te richten aan de helpdesk van OZO. Bij een 

dergelijk verzoek zal OZO toestemming aan Cliënt vragen de gegevensverwerking voort te kunnen 

zetten. Indien toestemming wordt verleend zal OZO als verwerkingsverantwoordelijke 

OZOverbindzorg beschikbaar blijven stellen aan cliënt en netwerk van cliënt.  

 

11. Verwijderen van Persoonsgegevens 

Gebruikers zijn gerechtigd om de door hen in OZOverbindzorg ingevoerde Persoonsgegevens, die 

OZO als Verwerker verwerkt, door OZO te laten verwijderen. Bij verwijderingsverzoeken hanteren 

wij een bedenktijd van 2 weken. Na verloop van die 2 weken vragen wij de Gebruiker om 

herbevestiging van dit verzoek. Bij herbevestiging door de Gebruiker zullen de bewuste 

Persoonsgegevens binnen 5 werkdagen na de herbevestiging definitief worden verwijderd. 

 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) 

OZOverbindzorg, berusten uitsluitend en exclusief bij OZO en/of bij haar partners en/of leveranciers 

van OZO. 

13. Wijzigingen 

mailto:info@ozoverbindzorg.nl
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1. OZO heeft te allen tijde het recht om OZOverbindzorg aan te passen, gegevens te wijzigen of 

verwijderen, de Gebruiker de toegang tot OZOverbindzorg geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend 

te ontzeggen. In zo een geval zal OZO de Gebruiker hierover op een haar passende wijze 

informeren. 

2. OZO kan deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. U zult dan worden gevraagd de 

nieuwe Gebruikersvoorwaarden door te lezen en te accepteren. De laatste versie zal altijd te vinden 

zijn op www.ozoverbindzorg.nl. 

 

14. Vragen over OZOverbindzorg of de Gebruikersvoorwaarden 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze Gebruikersvoorwaarden kunt u ook mailen 

met info@ozoverbindzorg.nl. 

 

15. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting 

1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2. De Gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw dwingendrechtelijke rechten als consument. 

3. Geschillen over de Gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter te Zwolle. 

mailto:info@ozoverbindzorg.nl

