Gezondheidspraktijk Ouderkerk aan de Amstel
Uw Privacy
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, moet Gezondheidspraktijk Ouderkerk aan de Amstel,
aan cliënten verantwoorden welke gegevens worden vast gelegd. En wie toegang heeft tot de gegevens.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Suzan Boomars, als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een
wettelijke plicht opgelegd door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens worden genoteerd en opgeslagen en
vervolgens zoals de WGBO voorschrijft voor 20 jaar bewaard.
Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

•

Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
In een uiterste noodsituatie zal een vertrouwenspersoon van mij in kunnen loggen op mijn systeem.
Dit om indien nodig, contact met u op te nemen.
Deze vertrouwenspersoon zal niet de medische gegevens inkijken omdat dit niet noodzakelijk is.
De volgende gegevens zal ik noteren.
ALGEMENE GEGEVENS (deze zijn op de nota terug te vinden)

•
•
•
•
•

Naam, adres, postcode, woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Zorgverzekering en verzekeringsnummer

ANAMNESE GEGEVENS
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en holistisch te kunnen werken zal ik bij cliënten een anamnese afnemen. De volgende
gegevens zullen dan gevraagd worden en genoteerd en bewaard:

•
•
•
•

Chronische aandoeningen /Operaties/Ongelukken/Ziektebeelden uit verleden/Evt. zwangerschappen/ bevallingen
Life events/trauma
Medicatie/Supplementen
Familie/gezins-thuis situatie/Werk/Sport/Hobby

INZAGE EN GEGEVENS DELEN EN OPVRAGEN
Ik geef de cliënt op diens verzoek inzage in het dossier.
Desgevraagd wordt de cliënt ook een afschrift verstrekt.
Gegevens worden niet aan derde doorgegeven tenzij het wettelijk noodzakelijk is.
Alleen op verzoek en in overleg met de betrokken cliënt zullen gegevens gedeeld worden.
Gegevens worden niet zonder toestemming van cliënt aan andere personen of instanties gegevens. U
zult hiervoor eerst een toestemmingsformulier moeten tekenen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb
opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. U moet hier iedere keer eerst toestemming voor geven.
Gezondheidspraktijk Ouderkerk aan de Amstel
Behandelaar Suzan Boomars
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