Privacyreglement Huisartsenpraktijk Noordzij
Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Noordzij heeft genomen om zeker te
stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking
(geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Regels
Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
a)
b)
c)

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden
waarvoor ze zijn of worden verzameld.
Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
Doeleinden zijn:
gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,
doorverwijzing, overdracht);
gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
a)
b)

c)

d)

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste
inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden
is voldaan:
1. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
2. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
3. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
4. verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan:
1. verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of
maatschappelijke dienstverlening: voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van
de patiënt noodzakelijk is;
2. verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het
door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering
van een verzekeringsovereenkomst;
Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:een
zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek
en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging
De praktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens
zorgvuldig worden behandeld.
a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn
gehouden aan geheimhouding.
b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren
bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers
voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
Uitzonderingen hierop staan aangegeven bij uitwisseling medische gegevens.
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Uitwisseling medische gegevens
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

Huisartsenpost Beverwijk: de huisarts heeft alleen toestemming om uw dossier in te zien als u contact heeft met
de huisartsenpost ivm een gezondheidsprobleem.
Degenen die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken en diegene die
optreedt als de vervanger van de behandelaar, hebben geen expliciete toestemming van de patiënt nodig om de
voor hun taakuitoefening noodzakelijke informatie over de patiënt te ontvangen. Onder ‘rechtstreeks bij de
behandeling betrokken’ kan gedacht worden aan een verpleegkundige of een collega-vakgenoot die door de
hulpverlener wordt geraadpleegd met het oog op de behandeling.
Uw apotheek heeft toegang tot een aantal uitslagen van bloedonderzoek en de rede van voorschrijven bij een
aantal geneesmiddelen (betreft een verplichting welke is opgenomen in Regeling van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2011, nr. GMT/MVG-3096198, houdende wijziging van de
Regeling Geneesmiddelenwet)
Als u apotheek in Heemskerk is gevestigd dan heeft deze toegang tot informatie over geneesmiddel allergieën
en contra-indicaties.
Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er
gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen.
Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. De toestemming kunt u ter alle tijden zelf of via de praktijk
laten intrekken.
Het Nivel: het Nivel doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidzorg. De praktijk
levert hiervoor gegevens aan van geleverde zorg, deze gegevens. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld
en onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, BSN of adres. U kunt tegen het gebruik
bezwaar maken.
Voor de griepvaccinatie ontvangen risicogroepen jaarlijks een oproep van de praktijk. Voor het oproepen maken
we gebruik van een externe organisatie voor het versturen van de oproep. Voor de oproep verstrekken we uw
naam en adres en geen medische gegevens. Het bestand wordt na het versturen van de oproep vernietigd en
mag niet voor andere doeleinde worden gebruikt. Indien u bezwaar heeft tegen de oproep dan kunt u dat bij de
praktijk aangeven.
Ketenzorg.eu wordt gebruikt voor de registratie van patiëntgegevens van patiënten met een chronische
aandoening. Voor onze praktijk betreft het patiënten met diabetes of copd. Deze patiëntgegevens worden
anoniem verwerkt in de benchmark- en spiegelrapportages. Deze rapportages dienen ter verbetering van de
kwaliteit van geleverde zorg. Daarnaast worden gegevens uit Ketenzorg.eu ook gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek.

Rechten van de patiënt
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk
verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke
vergoeding vragen.
De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover
deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door
de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een
ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op
grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of
zij een klacht indienen bij de praktijk.
Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar
plaats.

Informatieverstrekking aan familie of derden
We verstrekken alleen informatie over uw gezondheid of uitslagen van onderzoeken aan de persoon zelf.
Alleen na toestemming kunnen we informatie aan derden doorgeven.
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Verstrekking informatie aan (gescheiden) ouders

Tot kinderen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, treden ouders op als wettelijk vertegenwoordigers in beslissingen over
hun medische behandeling. Ouders hebben dan ook als wettelijk vertegenwoordiger recht op de medische informatie over
hun kinderen die nodig is om dergelijke beslissingen te kunnen nemen.
Informatieverstrekking weigeren
Informatieverstrekking aan de ouders of aan een van hen kan door de arts worden geweigerd als:



die informatieverstrekking kennelijk strijdig is met de belangen van het kind;



het kind nadrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen informatieverstrekking aan beide of een ouder.
Gezag één ouder
Na echtscheiding behouden beide ouders gelijke bevoegdheden over hun kinderen, tenzij de rechter het gezag slechts aan
een van de ouders heeft toegewezen. De niet met het gezag belaste ouder heeft dan een recht op informatie over de
kinderen met een beperktere strekking en omvang. Maatgevend is dan dat die ouder zich op grond van die informatie een
algemeen beeld moet kunnen vormen over de staat van opvoeding en gezondheid van de kinderen.
Rechten ouders
Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind.
Dit hangt vooral samen met het feit dat zij toestemming moeten geven voor de behandeling van dat kind. Hiervoor is nu
eenmaal relevante informatie nodig. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt
echter een aantal situaties waarin voor de behandeling van een minderjarig kind géén toestemming van ouders is vereist.
Het betreft de volgende situaties:



spoedgevallen;



als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht;



als
het kind tussen de12 en 16 jaar is en niet-behandelen kennelijk ernstig
nadeel voor het kind zou opleveren en/of het kind de behandeling,
ondanks de weigering van de ouders, weloverwogen wenst.
In een spoedgeval worden ouders achteraf geïnformeerd. In de andere twee gevallen valt de basis onder het recht op
informatie van de ouders weg en hoeven de ouders dus niet te worden geïnformeerd. Daarnaast kan de hulpverlener in
uitzonderingsgevallen afzien van informatieverstrekking aan ouders op grond van ‘goed hulpverlenerschap’, bijvoorbeeld
als het kind daar uitdrukkelijk om vraagt of als het informeren van de ouders duidelijk in strijd is met het belang van het
kind. Gedacht kan ook worden aan de situatie dat de behandeling van het kind verband houdt met de problematische
relatie met de ouders (bijvoorbeeld in geval van een psychiatrische behandeling) en informatieverstrekking aan de ouders
een goede behandelrelatie in de weg zou staan.
Echtscheiding: gezamenlijk gezag als hoofdregel
Na echtscheiding behouden als hoofdregel beide ouders het ouderlijk gezag (co-ouderschap). Beiden blijven dan de rol van
wettelijk vertegenwoordiger vervullen en beiden beslissen dus ook over de behandeling van het kind. In zo’n geval hebben
dus ook beide ouders evenveel recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van het kind.
Alléén wanneer na echtscheiding het gezag aan één ouder is toegewezen, waartoe de rechter op verzoek van een van beide
ouders kan besluiten, heeft dit consequenties voor de rechten en bevoegdheden van de andere, niet-gezagdragende, ouder
ten opzichte van de arts.
Het recht op informatie van de niet-gezagdragende ouder
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Wel is in het Burgerlijk Wetboek voorzien in een recht voor de niet-gezagdragende ouder om op verzoek belangrijke
informatie aangaande de verzorging en opvoeding van het kind te kunnen verkrijgen. Dit recht geldt ten opzichte van
derden die beroepsmatig over die informatie beschikken, zoals leerkrachten, maatschappelijk werkers en artsen. Op die
manier moet de niet-gezagdragende ouder zich, onafhankelijk van de gezagdragende ouder, een beeld kunnen vormen van
de verzorging en opvoeding van het kind. Krijgt een arts dus een verzoek om informatie van een niet-gezagdragende ouder,
dan hoeft hij voor het verstrekken daarvan geen toestemming te vragen aan de gezagdragende ouder. Het recht op
informatie van de niet-gezagdragende ouder omvat geen inzagerecht. Ook kan de arts zich beperken tot globale, feitelijke
en belangrijke informatie (doelgericht). Een vraag als: “Vindt u het ook niet toevallig dat mijn kind, sinds ze minder contact
met mij heeft, veel vaker in bed plast?” hoeft derhalve niet te worden beantwoord. Ook de vraag: “Is mijn kind gisteren op
het spreekuur geweest en wanneer komt het weer?” hoeft niet te worden beantwoord. De arts is geen intermediair tussen
ex-echtelieden in geval van conflicten over de naleving van een omgangsregeling.
Maar vragen als: “Heeft mijn kind de afgelopen tijd gezondheidsproblemen gehad en zo ja welke?” dienen wel degelijk te
worden beantwoord. Dit soort informatie kan een niet-gezagdragende ouder alleen worden geweigerd als



het informatie betreft die ook niet aan de gezagdragende ouder zou worden gegeven en/of



het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Noordzij treedt in werking op 01-08-2014 en is gepubliceerd op de website
van de praktijk, wordt verstrekt bij nieuwe inschrijvingen en er wordt naar verwezen in de wachtkamer.
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