PRIVACY BELEID
MCV (voorheen Medisch Centrum de Veluwe) gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel
waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. MCV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit op
wettelijke gronden vereist is.
MCV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de
gegevens. MCV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor
inzage van onbevoegden.
MCV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen
behandelcontract gesloten is.
MCV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn
persoonsgegevens. MCV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van
persoonsgegevens.
MCV informeert patiënten indien MCV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat
verrichten.
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Rechten van betrokkenen
•

Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen
verlenen.

•

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede
zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die
vooraf aan u.

•

Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

•

U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk
verzoek.

•

Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons
schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

•

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk)
niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen.

•

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij
kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat
geval op in een inactief archief. (zie boven)

•

U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken.

•
•

U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij
houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

•

Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)
Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen,
orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et
cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige
behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd
wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het
doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te
beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen
dat zorgverleners (of zorg verlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen
maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die
voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.
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Overzicht regels WGBO
•

het recht op informatie door de hulpverlener

•

toestemming voor een medische behandeling

•

inzage in het medisch dossier (patiënt of nabestaanden)

•
•

aanvullende informatieplicht
het recht op een tweede mening of second opinion

•
•

vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
recht op privacy

De plichten van de patiënt
De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.
Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan
hij beter zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of
onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk zaken verzwegen of anders voorgesteld.
De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere
belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen.

De plicht van de zorgverlener een medisch dossier bij te houden
Een hulpverlener heeft de plicht om een apart dossier van elke patiënt bij te houden. Een dossier is
het geheel aan gegevens dat een hulpverlener over een patiënt bijhoudt. Welke gegevens precies in
het dossier moeten worden opgenomen, verschilt per behandeling en per medische beroepsgroep.
Dit wordt door de hulpverlener zelf beoordeeld, maar is ook afhankelijk van wettelijke bepalingen of
voorschriften. In het dossier moeten in ieder geval de basisgegevens opgenomen worden. Dit zijn
onder meer de bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek, de diagnose, de ingestelde
behandeling, de voortgang van de behandeling, het anaesthesia- en operatieverslag, belangrijke
laboratoriumuitslagen, verwijs- en ontslagbrieven, röntgenfoto’s, verpleegkundige rapportages,
aantekeningen van gesprekken en bevindingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde
deskundigen. Ook de informatieverstrekking en uw afgegeven verklaringen moeten in het dossier
worden opgenomen.
Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener horen niet in het medisch dossier. Persoonlijke
werkaantekeningen zijn indrukken, vermoedens en vragen. Ze dienen als geheugensteun voor de
gedachtevorming van de hulpverlener en zijn niet bedoeld voor collegiaal gebruik. Zo gauw de
hulpverlener persoonlijke werkaantekeningen met zijn collega’s deelt door ze op te nemen in uw
dossier dan zijn uw rechten, zoals recht op inzage en vernietiging, van toepassing. Over het algemeen
blijven ook klachtafhandeling en aansprakelijkheidstelling buiten het medisch dossier. Hiervoor
worden aparte dossiers aangelegd door een onafhankelijke klachtencommissie en de directie.

Privacy beleid

versie 1.0

Pagina 3 van 4

Aanvullende informatieplicht
De informatieplicht van de hulpverlener, zoals vastgelegd in artikel 7: 448 BW, wordt aangevuld met
de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt, op een wijze die past bij zijn
bevattingsvermogen. Dat impliceert dat een hulpverlener moet nagaan of de patiënt de verstrekte
informatie ook heeft begrepen. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat de hulpverlener de patiënt
moet informeren over de mogelijkheid af te zien van behandeling en over behandeling door andere
hulpverleners. De patiënt dient geïnformeerd te worden over de termijn waarop onderzoeken en
behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat een hulpverlener de patiënt dus moet
informeren over eventuele wachtlijsten. Tot slot is per 1 januari 2020 in de WGBO opgenomen dat
de hulpverlener zich op de hoogte stelt van de situatie en behoeften van de patiënt en dat de patiënt
wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen.

Bewaartermijnen
•

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
zij worden verwerkt.

•

Persoonsgegevens mogen langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
zij worden verwerkt.

•

De verantwoordelijke stelt vast of en hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard
blijven.

•

De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van
laatste behandeling of overlijden of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
hulpverlener voortvloeit.

•

Klachtenformulieren worden 2 jaar bewaard.

Functionaris gegevensbescherming
FG nummer: 010414
E mail: feyza.tonca@mcvnederland.nl

Privacy beleid

versie 1.0

Pagina 4 van 4

