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ZorgVinder: gebruikersvoorwaarden  
 
Versie: 1 
 

 
ZorgVinder is een snel en handig hulpmiddel voor verwijzers om zorg in de omgeving van 
de patiënt te vinden. Het is een gezamenlijk initiatief van de MCC's Omnes en Milo, en 
Meditta in samenwerking met alle zorgaanbieders in Midden-Limburg en de Westelijke 
Mijnstreek.  
 
Een aantal voorwaarden is van toepassing om uw organisatie weer te geven in de 
ZorgVinder: 

 Zorgvuldige omgang met het aan u verstrekte account (verkregen accountgegevens 
worden niet aan derden verstrekt). 

 Voorkomen van niet-geautoriseerd gebruik door derden (bijv. bij gebruik van een 
gedeelde computer of tablet). 

 Gebruik van gegevens uitsluitend waarvoor deze zijn bestemd.  

 De accounthouder houdt de eigen gegevens actueel, door deze tenminste jaarlijks 
te controleren en indien nodig te updaten. Wanneer de accounthouder constateert 
dat de gegevens niet langer up-to-date zijn, worden deze zo snel mogelijk 
gecorrigeerd. U bepaalt zelf wat u deelt.  

 Wanneer de accounthouder een verzoek via e-mail ontvangt om de gegevens in het 
systeem te verifiëren, voert de accounthouder een controle uit en waar nodig 
correcties. 

 Wanneer blijkt dat de gegevens niet volgens afspraak worden bijgehouden, 
ontvangt de accounthouder een bericht om dit binnen 2 weken alsnog te doen. 
Gebeurt dit alsnog niet, dan kan door de beheerder worden besloten het account te 
verwijderen.  

 Indien in ZorgVinder geplaatste gegevens of informatie opzettelijk ingevoerde 
onjuistheden bevatten, kan de beheerder overgaan tot het verwijderen van de 
gegevens en het ontzeggen van de toegang tot het account. 

 
  
Disclaimer: 

 Uw gegevens worden door ons volgens de regels van de AVG verwerkt en 
beheerd. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld, 
en uitsluitend gebruikt om uw account te beheren.  

 De lijst met organisaties en zorgverleners die zijn opgenomen in ZorgVinder is 
zorgvuldig samengesteld, en gegevens worden door in ZorgVinder opgenomen 
organisaties/zorgverleners zelf actueel gehouden. ZorgVinder wordt door MCC 
Omnes, MCC MiLo en Meditta gefaciliteerd en beschikbaar gemaakt voor hun 
adherentiegebied. MCC Omnes, MCC Milo en Meditta zijn niet verantwoordelijk 
voor eventuele onjuistheden in de getoonde gegevens, of de kwaliteit van de 
zorgverlening van opgenomen organisaties/zorgverleners in ZorgVinder.  

 

 



 
2 

Uitleg Begrippen: 
ZorgVinder: Applicatie waarin verwijzers alle vormen van benodigde zorg in de 
omgeving van hun patiënt kunnen zoeken 
Accounthouder: Werknemer van de organisatie die de informatie op ZorgVinder app 
beheert 
Gebruiker: Zorgzoeker / verwijzer 

Beheerder: Organisatie die ZorgVinder app beheert 

 


