PRIVACY REGELEMENT
Dit reglement betreft de registratie van persoonsgegevens door:
Artsenpraktijk voor algemene geneeskunde en homeopathie, H.N. Buitelaar,
Floris Burgwal 194, 2907 PL Capelle aan den IJssel.
Algemeen
De AVG* is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van
wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de
privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO**). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Doel: uw persoonsgegevens zijn nodig voor de zorgverlening (WGBO**) en voor de
administratie/financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld,
de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke
verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet
Publieke Gezondheid).
Uitwisseling van gegevens: Zowel aan het begin , als na afsluiten van onze behandelingen zal ik een
korte brief aan uw huisarts (of specialist als die de verwijzer was) sturen, tenzij u hier bezwaar tegen
maakt.
Recepten krijgt u op papier mee om aan uw apotheek te overhandigen, ofwel ik geef die door aan de
Hahnemann apotheek*** via een beveiligde internet verbinding.
Ook worden contactgegevens genoteerd om u zo nodig te bereiken.
Uw gegevens zal ik nooit aan derden kenbaar maken of gebruiken voor marketingdoeleinden.
Af en toe zal ik aan de patiënten, die mij het mailadres hebben gegeven een bericht sturen, dat
betrekking heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen of belangrijk nieuws op het gebied van de
geneeskundige aandachtsvelden, die voor u van belang kunnen zijn. Als u dit niet wenst kunt u dit
kenbaar maken, ik zal dat onmiddellijk verwerken, zodat u dergelijke berichten niet ontvangt. Stuur
uw bezwaar per omgaande naar hetttybuitelaar@gmail.com met als titel ‘GEEN berichten’.
Welke gegevens worden verzameld: NAW, contactgegevens: telefoonnummer en/of mailadres,
geboortedatum, BSN****.
Voor welk doel worden gegevens verzameld:
 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening(WGBO**);
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (na
toestemming).
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit
kan gebeuren door mij, maar ook via een print van het privacyreglement in de wachtkamer of via
onze website.
 Bij de registratie en administratie zijn geen andere personen betrokken dan ikzelf.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.

Plichten:
Volgens de WGBO** moeten medisch gegevens 15 jaar bewaard worden (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of
van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn
van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.
In geval van een DataLek zal de AP***** daarvan in kennis worden gesteld.
Rechten: U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden verwerkt.
U heeft recht op inzage en afschrift(voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere
praktijk. Als u inzage in of een kopie van uw gegevens wilt, dan kan dat na afspraak en alleen met
ondertekening voor ontvangst. Dit is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met
name door het repetitieve karakter.
U heeft recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
U mag vragen om verwijdering van een aantal gegevens. Dit geldt niet voor alle gegevens, er is een
wettelijke bewaarplicht van 15 jaren voor medische gegevens en een wettelijke bewaarplicht van 7
jaren voor de financiële administratie. Ook in geval van aanmerkelijk medisch belang voor een ander
mag niet altijd aan een verzoek tot verwijdering gehoor worden gegeven.
Overdracht van uw dossier: Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u mij
vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.
Vraag of klacht: Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over delen van gegevens of de
omgang met uw medische gegevens? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.
Hetty Buitelaar, arts te Capelle aan den IJssel

* AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
** WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
*** Hahnemann apotheek, privacybeleid, https://www.hahnemann.nl/content/Privacy_beleid.html
**** Wbsn-Z: Wet burgerservice nummer in de Zorg
*****AP: Autoriteit Persoonsgegevens

