Privacy reglement
Van de professionele hulpverlener wordt verwacht dat zij de privacy van de cliënt respecteert. Dit is
vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Het uitgangspunt van deze wetten is dat de geregistreerde cliënt
wordt beschermd in de opslag, de bewerking en het gebruik van zijn gegevens.
Wat houdt dit voor de medewerker en de cliënt in?
a) De medewerker mag geen gegevens over de cliënt aan derden verstrekken.
Vertrouwelijke informatie over de cliënt mag de medewerker dus niet doorgeven aan derden. Dit geldt
uiteraard niet als er sprake is van dringende of gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld het verstrekken
van cliëntgegevens aan het ziekenhuis wanneer de cliënt moet worden opgenomen.
b) De medewerker mag uitsluitend relevante informatie over de cliënt verstrekken aan collegae als zij
dat nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
De medewerker mag dus geen vertrouwelijke gegevens verstrekken aan één van haar collegae als die niet van
belang zijn voor goede zorgverlening aan de cliënt.
Onder relevant wordt verstaan alle informatie de medewerkers nodig hebben om hun werk naar behoren
professioneel uit te voeren.
c)

De medewerker en de zorgorganisatie Allround zorg mogen uitsluitend relevante gegevens van de
cliënt registreren.

Het doel van gegevensregistratie is uitsluitend:
-

-

Verantwoording van uitgevoerde taken en overdrachtinformatie aan collegae die ook bij de
cliënt werken en eventueel aan de Teammanager, die verantwoordelijk is voor de
voortgang van de zorg.
Verantwoording van gewerkte uren en de verwerking hiervan richting de financiële
administratie, waardoor een goede voortgang van de administratie niet gehinderd wordt.

d) De cliënt heeft met het ondertekenen van de Zorgovereenkomst toestemming gegeven voor de
registratie van zijn gegevens.
Als de cliënt problemen heeft met de registratie van zijn gegevens, kan de cliënt contact opnemen met
de verantwoordelijk Teammanager.
e)

De cliënt heeft recht op inzage in zijn gegevens;

De cliënt heeft het recht om gegevens op te vragen. Hij mag het Zorgdossier inzien en heeft recht op
inzage in zijn of haar algemene dossier dat is opgeslagen op het hoofdkantoor van Allround zorg.

