Zorggroep
Beter in Bommelerwaard

Privacyreglement
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijken
Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (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. Naast deze regels blijven de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg
bestaan.
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over de afspraken die wij hierover
hebben gemaakt met de aangesloten huisartsen in het kader van onze rol in de
chronische ketenzorg voor patiënten in de Bommelerwaard. Daarin houden we ook
rekening met uw rechten en onze plichten die gelden op grond van deze wetgeving.
Wij hebben deze afspraken in een contract met de huisartsen en ketenpartners
vastgelegd.
Huisartsenpraktijk
In de bij onze zorggroep aangesloten huisartsenpraktijk kunnen diverse
persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te
kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
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).
De plichten van de zorggroep
De zorggroep sluit een overeenkomst met de huisartsen daarin zijn rechten en plichten
betreffende de AVG over en weer vastgesteld.
Huisartsen zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Zij hebben dat allen ook individueel
weergegeven op de website van hun praktijk. Voor de plichten die daaruit voortkomen,
verwijzen wij u naar betreffende huisartsenpraktijk en hun website.
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden door de zorggroep verwerkt.
Dit betreft:
o voor zorgverlening in het kader van de chronische ketenzorg DM, COPD en
CVRM;
o voor financiële afhandeling;
o voor doelmatig beheer en beleid;




Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Alle medewerkers binnen onze zorggroep hebben zich verplicht om vertrouwelijk om
te gaan met uw persoonsgegevens.
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Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard bij uw huisarts. Wij bewaren
alleen gegevens over de financiële afhandeling conform de daarvoor geldende
wettelijke termijn van 7 jaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft als betrokkene rechten. Deze rechten kunt u uitoefenen via uw huisarts.
Wij beschikken als zorggroep uitsluitend over een beperkte set van uw gegevens die
nodig zijn voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden. Deze gegevens blijven onder
het beheer van de huisartsenpraktijk of ketenpartners.
Uitwisseling gegevens tussen zorgverleners
De praktijk wisselt pas na uw gerichte toestemming relevante medische gegevens veilig
en betrouwbaar uit met een andere zorgverlener. In de chronische ketenzorg kan dat
plaatsvinden met de specialist in het ziekenhuis, de podotherapeut, de pedicure en de
diëtiste. Deze krijgen alleen inzicht in de voor de behandeling benodigde gegevens en
kunnen ook hun bevindingen en zorg uitwisselen met de huisarts.
Uitwisseling gegevens met derden
Zorgverleners, overheden en zorgverzekeraars wisselen bepaalde gegevens uit over de
aard en omvang van het verzekerde pakket van een verzekerde. Dit is nodig om het
financiële verkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar op een effectieve wijze te
laten verlopen. Deze communicatie wordt mogelijk gemaakt door leveranciers van
digitale diensten die gekwalificeerd zijn voor de veilige uitwisseling van deze gegevens.
Met deze organisaties worden hierover overeenkomsten gesloten waarin uw privacy is
gegarandeerd.
Meer weten
Wilt u meer weten over de AVG? Kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze
omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in
gesprek.
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