Privacy statement
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit is
een nieuwe Europese privacywet. De AVG vervangt Wet bescherming persoonsgegevens.
Door de verantwoordingsplicht, die de tandartsen en medewerkers hebben onder de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) informeren wij u graag over onze
privacy beleid.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend tandarts een dossier
aanlegt.
Dit is ook wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO, Wet op geneeskundige
behandelingsovereenkomst.
Uw dossier bevat status van uw mondgezondheid, uitgevoerde behandelingen,
correspondentie met tweedelijns zorgverleners en medische anamnese inclusief
medicatielijst.
Ook worden in het dossier de gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk
zijn en gegevens, die wij na uw expliciete toestemming hebben opgevraagd bij een andere
zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of specialist.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig
omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden
geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelende tandartsen en assistentes werkzaam in de praktijk hebben toegang tot de
gegevens in uw dossier en hebben wettelijke geheimhoudingsplicht.
De ICT beheerder, die indien nodig met de toestemming van de tandarts toegang krijgt tot
het computersysteem van de praktijk heeft een bewerkersovereenkomst met de praktijk en
wettelijk geheimhoudingsplicht.
Om u complete en zo goed mogelijke mondzorg te kunnen bieden zijn wij genoodzaakt om
de gegevens uit uw dossier ook nog voor de volgende doelen te gebruiken :






Doorverwijzen naar mondzorg specialisten zoals parodontoloog, implantoloog,
endodontoloog etc
Intercollegiaal overleg
Voor het verwaardigen van een prothetische voorziening en of kroon/brug zijn wij
genoodzaakt om de gegevens vanuit uw dossier met de tandtechnieker of
tandprotheticus te delen
Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie zodat Fa-med en zorgverzekering een factuur kunnen opstellen
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Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:




Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
De datum en de UPT code met de kosten van de behandeling

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zouden wij u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in uw patiëntendossier blijven zoals in de wet op de
behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
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