Privacyreglement
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
De PPIA volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe wij als
hulpverleners met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw
persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze
moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft.
Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl
Om er op toe te zien dat wij zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben
wij een privacyreglement opgesteld.
1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
 Patiëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt (volgens de richtlijn patiëntendossier)
en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
 Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 Doeleinden zijn:
o gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,
verwijzingen, overdracht);
o gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie,
waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.
2) Verwerking van algemene patiëntgegevens en gezondheidsgegevens
a) Algemene patiënt- en gezondheidsgegevens worden verwerkt, omdat dit
 noodzakelijk is voor de verlening van zorg aan de patiënt;
 noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt
en/of behandelaar.
3) Informatiebeveiliging
De PPIA heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat
patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.





Patiëntgegevens worden opgevraagd en verwerkt in de speciaal daarvoor bestemde systemen.
Alle medewerkers de PPIA zijn door middel van een contract gehouden aan geheimhouding
Alleen bevoegden hebben toegang tot de gegevensbestanden; hiertoe zijn de computers
voorzien van een wachtwoord en de papieren dossier staan in een afgesloten ruimte..
Patiëntgegevens worden onbeperkt digitaal opgeslagen in de digitale werkomgeving van de
praktijk. Deze is cloud is goed beveiligd, staat in de praktijk en is niet zomaar toegankelijk. De
papieren patiëntendossiers worden 15 jaar bewaard.

4) Uw rechten
 De patiënt heeft recht op inzage van zijn/haar patiëntendossier
 De patiënt heeft recht op een kopie van zijn/haar patiëntendossier. De praktijk verstrekt een kopie
na een verzoek van de patiënt (het kan zijn dan hier kosten voor worden berekend).
 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;
Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt
nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich
een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet.
Publicatie privacyreglement
Het privacy reglement van de PPIA is in november 2015 gepubliceerd op de website www.ppia.nl

