Bescherming
persoonsgegevens cliënten

Registratie van gegevens
Om de juiste zorg en diensten te verlenen, registreert De Waalboog
persoonsgegevens van iedere cliënt. Naast gegevens betreffende uw
naam, adres en woonplaats, geboortedatum en –plaats,
identificatienummer, zijn dit ook de administratieve en medische
gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens
Per 1 september 2001 is de wet Bescherming Persoonsgegevens van
kracht. De wet is er ter bescherming van uw privacy. De wet stelt aan
iedereen die in aanraking komt met uw persoonsgegevens dezelfde
zorgvuldigheidseisen.

Controle op uitvoering van de wet
Naast de interne controle op de uitvoering van de wettelijke
zorgvuldigheidseisen, wordt de landelijke uitvoering van de wet ook
bewaakt door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Reglement bescherming persoonsgegevens
Om de wet binnen alle onderdelen van De Waalboog op dezelfde
zorgvuldige manier uit te voeren is er in juli 2004 een reglement
bescherming persoonsgegevens opgesteld. In het reglement staat hoe
de wet bescherming persoonsgegevens binnen De Waalboog wordt
uitgevoerd.

Waar is het reglement verkrijgbaar?
Het reglement ligt ter inzage in de bibliotheek van Joachim en Anna
Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum en bij de recepties van De
Honinghoeve en Nijevelt. Mocht u een exemplaar van het reglement
willen: in de bibliotheek op de locatie Joachim en Anna kunt u een
exemplaar van het reglement afhalen. Ook kunt u een exemplaar via
e-mail aanvragen bij info@waalboog.nl.

Zorgvuldigheidseisen
Voor alle handelingen die medewerkers van De Waalboog verrichten met
uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen,
doorgeven, archiveren of vernietigen van gegevens, gelden de volgende
zorgvuldigheidseisen:
• U en uw vertegenwoordiger dienen ervan op de hoogte te zijn dat de
gegevens worden vastgelegd;
• Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze
verkregen zijn;
• Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk;
• Gegevens mogen niet zomaar worden verstrekt aan derden.

Gegevensverstrekking
Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen alleen aan anderen
worden doorgegeven indien dit gebeurt:
• Met instemming van de betrokken persoon;
• Voor het uitvoeren van een overeenkomst met betrokken personen;
• Voor het uitvoeren van wettelijke bepalingen; of
• Indien daartoe dringende medische noodzaak bestaat.

Toestemming
Omdat er tussen de cliënt en De Waalboog een zorgovereenkomst
bestaat, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat de afdelingen, artsen,
fysiotherapeuten, activiteitenbegeleiders en andere functionarissen
(medische) gegevens uitwisselen om u te voorzien van optimale zorg en
begeleiding. In het gesprek dat u hebt met de maatschappelijk werkende
voorafgaand aan uw verblijf bij De Waalboog, zal uw toestemming worden
gevraagd om uw persoonsgegevens te mogen verstrekken aan de
Cliëntenraad van De Waalboog.

Inzagerecht
Als cliënt heeft u recht op inzage en afschrift van uw dossier en recht op
een overzicht van de persoonsgegevens in het cliëntregistratiesysteem die
op u betrekking hebben. Uw wettelijke vertegenwoordiger heeft eveneens

recht op inzage in uw dossier. Voor nadere informatie over de rechten
en de plichten van cliënten en vertegenwoordigers kunt u de folder
over de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(W.G.B.O.) raadplegen.

Bezwaarmogelijkheid
U kunt verzoeken om bepaalde gegevens te laten verwijderen uit uw
dossier en/of uit het cliëntregistratiesysteem. Indien u hiervan gebruik
wilt maken dient u een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen bij de
zorgmanager van uw afdeling.
Meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Nadere informatie over de inhoud van de wetgeving over de
bescherming van eenieders privacy is verkrijgbaar bij het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP is de landelijke
instantie die belast is met het bewaken van de privacywetgeving.
Mocht u zich willen verdiepen in wettelijke bepalingen dan kunt u ook
op hun internetsite terecht: www.cbpweb.nl
De wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bevat ook
maatregelen ter bescherming van uw privacy. Uw behandelaar kan u
hierover nader informeren.
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