Privacystatement
Privacy in onze praktijk
Verloskundigenpraktijk Mami, gevestigd te Wezep, ingeschreven onder
inschrijvingsnummer 08196470 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenpraktijk Mami
bereikbaar op telefoonnummer 038-3761674.

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in onze verloskundigenpraktijk
Algemeen
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet
meer. Naast deze algemene wet AVG 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 jou te
informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de
WGBO.
Verloskundigenpraktijk
In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is
noodzakelijk voor de medische behandeling en de bedrijfsvoering in de praktijk. Daarnaast
kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting
(bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet
publieke gezondheid).
Waarvoor worden jouw gegevens verzameld
Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor zorgverlening;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Alle medewerkers/stagieres binnen Verloskundigenpraktijk Mami hebben zich verplicht
om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarbij worden jouw
persoonsgegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Jouw persoonsgegevens
en medische gegevens worden 15 jaar bewaard bij het afsluiten van de behandeling.
Jouw privacyrechten
Op basis van de AVG heb je een aantal rechten:
• Je hebt het recht om Verloskundigenpraktijk Mami te verzoeken om inzage (art. 15
AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art.
17 AVG) tenzij op basis van wettelijke bepaling deze medische gegevens 15 jaar
bewaard moeten worden (WGBO)

Ook heb je het recht om Verloskundigenpraktijk Mami te verzoeken om beperking
van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
• Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van
gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van
de Autoriteit Persoonsgegevesn is meer informatie te vinden over wanneer het
mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit schriftelijk, kenbaar maken aan
Verloskundigenpraktijk Mami. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
•

Toelichting op de vragenlijst
De vragenlijst die we je vragen in te vullen voor het intakegesprek helpt ons om jou goede
zorg te geven. Door een compleet beeld te hebben van jouw gezondheid kunnen we goed
inschatten hoe we jou het beste kunnen begeleiden en wie dat het beste kan doen. De
door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Na invullen
wordt de vragenlijst door ons geopend en opgeslagen in jouw dossier en verwijderd uit
Formdesk. Zodat alles alleen in jouw dossier terug te vinden is.
Verstrekking en uitwisseling van jouw persoonsgegevens aan derden.
De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Mami hebben de verplichting vertrouwelijk
met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener
voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig
heeft. Jouw gegevens worden alleen aan derden verstrekt die direct betrokken zijn bij de
uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons of anoniem kwaliteitsbewaking
uitvoeren. Denk hierbij aan de verloskundige, de huisarts, het consultatiebureau, de
kraamzorg, de gynaecoloog, kinderarts en registratiesystemen zoals PRN, Peridos en
VeCaS. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk
voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, bijvoorbeeld
wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van
een derde. Bovendien kunnen indien noodzakelijk vastgelegde gegevens, mondeling,
schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Voor het opvragen
van informatie zal een door jou ondertekend toestemmingsformulier worden meegestuurd.
Organisatie in de praktijk
Naast het delen van gegevens, zoals hierboven omschreven, in het kader van de verlening
van de zorg is het ook nodig om gegevens te delen met bijvoorbeeld een zorgverzekering
in het kader van facturatie of met de boekhouder in het kader van de financiële
bedrijfsvoering in de praktijk. De afspraken rondom privacy met jouw zorgverzekeraar
staan in de overeenkomst die je met de zorgverzekeraar hebt afgesproken. Wij zullen niet
meer informatie aan de zorgverzekeraar verstrekken dan nodig is voor de financiële
afwikkeling van de zorg. Met de boekhouder en software leveranciers hebben we een
verwerkersovereenkomst afgesloten. Met bedrijven die diensten aan
verloskundigenpraktijk Mami verlenen hebben we een geheimhoudingsverklaring
afgesloten.
Jouw persoonsgegevens zullen nimmer uit handen worden gegeven voor marketing
doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verloskundigenpraktijk Mami neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
direct contact op met ons.

Privacy op deze website
Privacy- en cookieverklaring website
Bij Verloskundigenpraktijk Mami hechten wij groot belang aan de privacy van de
gebruikers van de website. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gebruiken
wij geen cookies. Wij houden geen statistieken bij op onze website. Het aanmeldformulier
dat je kan invullen op de website wordt niet op de server bewaard. De email wordt na
openen in ons mailprogramma, opgeslagen in jouw dossier en dan verwijderd. Zodat alles
alleen in jouw dossier terug te vinden is.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Vragen?
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.
Datum 23-05-2018

