MIJN MEDISCH DOSSIER
Wij bewaren de gegevens van onze patiënten in een medisch dossier. Wij verwerken
de persoonsgegevens op basis van de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij leggen de persoonsgegevens en
medische gegevens vast voor goede zorg en voor onze financiële administratie.
Het medisch dossier bevat gegevens over gezondheid, behandeling,
onderzoeksuitslagen (zoals uroflowmetrieën en laboratoriumuitslagen) en een
overzicht van uw afspraken. Ook staan hierin algemene gegevens zoals naam,
adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om de patiënt te kunnen
identificeren.
Medewerkers van TOP voor kinderen hebben toegang tot alle gegevens die over de
patiënt zijn vastgelegd. Het gaat alleen om hulpverleners die betrokken zijn bij de
behandeling. Afhankelijk van hun functie en taak krijgen medewerkers ook andere
toegang tot het medisch dossier of gedeeltes hiervan. Voor alle medewerkers geldt
dat zij alléén de gegevens bekijken of gebruiken, die nodig zijn voor de behandeling
of de administratieve verwerking. Alle medewerkers van TOP voor kinderen hebben
een geheimhoudingsplicht.
Wij verstrekken geen gegevens uit het dossier aan anderen, behalve als u, uw kind of
beiden (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) hiervoor toestemming heeft
gegeven. Wij stellen wel altijd de huisarts en de verwijzer op de hoogte van de
bevindingen. Soms is een arts wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken,
bijvoorbeeld indien de veiligheid van de patiënt in gevaar is. (Meldcode Huiselijk
geweld & Kindermishandeling)

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens verwerken we voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het bieden van de juiste diagnostiek, behandeling en nazorg;
Gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners ;
Administratieve afhandeling (bijvoorbeeld facturering);
Registratie van eventuele klachten en complicaties;
Wetenschappelijk onderzoek;
Onderwijs en (vervolg)opleiding;
Afleggen van verantwoording;
Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

Wij verstrekken de gegevens uit het dossier voor bovenstaande doelen aan:
•
•
•
•
•

Andere zorgverleners of zorginstellingen die betrokken zijn bij de behandeling;
Overheidsinstanties (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd);
Indicatiestellingsorganen;
Zorgverzekeraars;
Andere ontvangers op basis van de toestemming van u of uw kind of beiden.

De wettelijk verplichte bewaartermijn van medische dossiers is 20 jaar vanaf het
bereiken van de 18e verjaardag.

