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Privacystatement
Voor cliënten van Hoeve Buitenlust

Het vastleggen en bewaren van uw gegevens:
In het belang van uw onderzoek en behandeling worden uw persoons- en gezondheidsgegevens opgeslagen in het
electronisch patiëntendossier (epd). Deze informatie wordt op een veilige wijze bewaard, die in overeenstemming is
met de geldende wet- en regelgeving. Alleen mw A. van’t Hoog is betrokken bij de administratie en uw intake,
diagnostiek en behandeling en heeft derhalve toegang tot deze informatie. Er wordt zorg gedragen voor een goede
beveiliging van uw persoonsgegevens en er is een geheimhoudingsplicht. Alleen die informatie die relevant is, en
waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt bewaard. De
WGBO verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u
hiervoor een verzoek indienen.

Gegevensuitwisseling:
Om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt, worden gegevens uitgewisseld met uw
zorgverzekeraar. Het is verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van
toepassing is. U kunt hiertegen bezwaar maken door een schriftelijke verklaring op te stellen. Het is gebruikelijk om
uw verwijzer schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de intake en over het verloop van de behandeling. In
deze privacy-verklaring kunt u aangeven of u hier akkoord mee gaat. Voor alle andere uitwisseling van gegevens
vragen wij u altijd vooraf om toestemming.
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Gebruik van internet:
De website van hoeve buitenlust www.hoevebuitenlust.nl is beveiligd via HTTPS en informatie die u ons geeft met
behulp van het contactformulier wordt verzonden via een SSL certificaat. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de
website en uw browser beschermd zijn via versleuteling, waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder
tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.
Via het contactformulier op de website kunt u voor een specifiek doel uw naam, adres, emailadres, of andere
vertrouwelijke informatie verstrekken. U verstrekt deze informatie op vrijwillige basis. Het wordt u ontraden via mail
vertrouwelijke informatie te versturen. Maak in plaats daarvan gebruik van het contactformulier op de website.

Bij vragen:
Indien u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied,
kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Hoeve Buitenlust, mw. A. van't Hoog, via
mail op info@hoevebuitenlust.nl of telefonisch 0639510174.
Ondertekening:
Middels ondertekening van dit privacy statement verklaar ik dat ik kennis heb genomen van de inhoud ervan.

Ik ga WEL/NIET akkoord met het verstrekken van informatie aan mijn verwijzer.

Naam:

Plaats:

datum:

Handtekening:
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