P R I VA C Y V E R K L A R I N G
Psychologenpraktijk Bredero Van den Heuvel is een zelfstandige praktijk met als enige
medewerker: Els van den Heuvel, praktijkhouder en gz-psycholoog. Zij is dan ook de Functionaris
Gegevensbescherming van deze psychologenpraktijk. Zij werkt binnen de generalistische basisggz en
in het kader van coachingstrajecten voor particulieren.
In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gegevens verzameld over de personen,
die in behandeling zijn.

Contactgegevens:
Psychologenpraktijk Bredero Van den Heuvel
Gezondheidscentrum Bredero
Graaf Hendrik III-plein 132 A4
4819 CL Breda
076 5335451
evdheuvel@brederobreda.nl
www.psychologenpraktijk-brederobreda.nl

Doeleinden
Gegevens worden verzameld ten behoeve van het behandelproces en om te kunnen declareren. Als u deze gegevens
niet verstrekt kan er geen behandeling worden gestart en geen dossier over de behandeling worden bijgehouden.

Categorieen persoonsgegevens
VECOZO is het landelijk communicatiepunt voor de zorg en biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale
omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen (bron: www.vecozo.nl)
Persoonsgegevens ten behoeve van de declaratie bij Vecozo:
• NAW-gegevens
• BSN
• huisarts
• ziektekostenverzekering

DIS en SBG
Ook worden gegevens aangeleverd ten behoeve van benchmarking door de ziektekostenverzekeraars (aanlevering
aan DIS en SBG), mits u hiervoor toestemming geeft.
Middels benchmarking worden de prestaties van de verschillende praktijken in instellingen binnen de ggz
vergeleken, dit om verbetering van het behandelproces te stimuleren en in het kader van kostenbesparing. De
gegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, dat wil zeggen dat het niet de bedoeling is om de gegevens op naam
te herleiden, echter: wel wordt het burgerservicenummer vermeld.
De gegevens worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG), een onafhankelijk kenniscentrum
bestuurd door vertegenwoordigers van patienten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van
de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten (bron: www.sbggz.nl)
DIS is het dbc-informatiesysteem van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), de afkorting dbc staat voor: diagnose
behandeling combinatie. Alle zorgaanbieders in de specialistische ggz, de generalistische basisggz en de forensische
ggz moeten maandelijks informatie over hun behandeling doorgeven aan de DIS om inzicht te krijgen wat er aan zorg
wordt geleverd in Nederland (bron: www.werkenmetdbcs.nza.nl

Ten behoeve van aanlevering aan DIS/SBG gaat het naast de NAW-gegevens om:
• burgerlijke status
• opleidingsniveau

Dossieropbouw
In het kader van dossieropbouw worden verder geregistreerd:
• intakegegevens
• werkaantekeningen
Mijn gegevens bevinden zich in de cloud in de webapplicatie van software-aanbieder Incura, dit is een streng
beveiligde webapplicatie die regelmatig wordt gebackupt.
Incura is gecertificeerd voor zowel ISO 27001 als NEN 7510. Deze kwaliteitsnormen vormen een dwingende
leidraad voor hun processen en worden ieder jaar getoetst door een onafhankelijke auditor. Daarmee zijn uw
gegevens bij Incura in veilige handen.
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de praktijkhouder Els van den Heuvel.
In het kader van intervisie en supervisie kunnen deze gegevens geanonimiseerd gebruikt worden.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of een internationale organisatie.

Uw rechten
Als client bij Psychologenpraktijk Bredero heeft u het recht om het dossier in te zien, aan te passen en zelfs te
laten vernietigen.U heeft tevens het recht op dataportabiliteit, datt wil zeggen dat u uw gegevens in een leesbaar
formaat mee moet kunnen nemen (b.v. Excel, Word of pdf) Het gaat daarbij om door u zelf aangeleverde gegevens,
dus niet om informatie van de zorgverlener zoals behandelinformatie en diagnoses. U heeft het recht om gegeven
toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop Psychologenpraktijk Bredero Van den Heuvel omgaat met
het beschermen van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Verstrekking of aanlevering gegevens aan derden
Omdat de huisarts in de meeste gevallen de verwijzer is, stel ik het op prijs om informatie te kunnen uitwisselen met
uw huisarts. Maar alleen met uw toestemming. Indien u dit niet wenst, kunt u dit aangeven.
Mochten derden (bijvoorbeeld bedrijfsarts of UWV) informatie opvragen over uw behandeling, dan doe ik dit
alleen met uw toestemming en bij voorkeur schriftelijk. Rapportages aan derden worden alleen verstrekt nadat u
schriftelijk toestemming heeft gegeven en inzage heeft gehad.
Als onderdeel van de gegevensverwerking voer ik een controle op verzekeringsrecht (COV) uit, de gegevens die
voortkomen uit deze controle worden aangeleverd door de ziektekostenverzekeraars.

Bewaartermijn
Psychologenpraktijk Bredero Van den Heuvel houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, daarna wordt
uw dossier vernietigd (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO)

