Welke gegevens verzamelen we van u?

We verzamelen standaard een grote hoeveelheid gegevens over u. Dat is een combinatie verplichte
gegevensi en voor de behandeling gebruikte gegevens. Uitgangspunt bij deze verzameling van
gegevens is dat we alleen verzamelen wat noodzakelijk is.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn we verplicht een
medisch dossier bij te houden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbpii) schrijft voor dat we
medische dossiers goed beveiligen. De AVGiii regelt op Europees niveau de voorwaarden voor
dataopslag en -omgang.
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. De wettelijke
bewaartermijn is 15 jaar. Daarna wordt het dossier vernietigd – of eerder, wanneer u daartoe
opdracht geeft.
De rechten van patiënten bij hun medisch dossier staan deels in de WGBOiv, deels in de Wbp.
Patiënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging
van hun dossier te vragen.

Inzagerecht en wijziging
U heeft recht op inzage van uw dossierv. Zo snel mogelijk, in de praktijk tussen 2 en 4 weken. U heeft
ook het recht eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Wanneer u het niet eens bent met de
interpretatie of conclusies van uw behandelaar en die wil dat niet bijstellen, heeft u het recht om een
eigen verklaring in het dossier te laten opnemenvi. U kunt de behandelaar niet verplichten diens
eigen conclusies te verwijderen uit het dossier. Wel kunt u uw dossier laten vernietigenvii.
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Aanmeldgegevens

Kinderen en jongeren (< 18 jaar)
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Geboortedatum
BSN nummer
Geboorteland kind
Geboorteland moeder
Geboorteland vader
Huisarts
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
Emailadres
Verzekeraar
Naam contactpersoon (in geval van nood)
Telefoon contactpersoon
Toestemmingsverklaring behandeling
Toestemmingsverklaring behandelplan
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Volwassenen
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Geboortedatum
BSN nummer
Burgerlijke staat
Geboorteland
Geboorteland moeder
Geboorteland vader
Huisarts
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
Emailadres
Verzekeraar
Naam contactpersoon (in geval van nood)
Telefoon contactpersoon

Iedereen
Verantwoordelijk behandelaar
Praktijk/locatie
Begindatum/einddatum
Datum aanmelding
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Primaire diagnose/datum/opmerking
Verwijzer (meestal de huisarts)
Verwijstype
Leefsituatie
Opleidingsniveau
SBG Zorgdomein
Relatie tot contactpersoon
Hoofdbehandelaar
Diagnose in termen van DSM 5
Intakeverslag/behandelplan
Gespreksaantekeningen (journaal/decursus)
Aantekeningen van overlegmomenten (MDO, incidenteel overleg)
Aantekeningen van telefoongesprekken met u of over u
Logboek (wie doet wát in uw dossier)
Productgroep (probleemcategorie tbv declaratie zorgverzekeraar)
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Welke documenten komen in uw dossier?
Aanmeldformulier (scan of digitaal)
Verwijsbrief
Informatie van eerdere behandelingen
Eventuele eerdere testrapporten of -uitslagen
Testuitslagen tijdens de behandeling (scans, digitaal of alleen getallen)
Foto’s of bestanden van whiteboards of touchscreens (aantekeningen, stambomen)
Bestanden die tijdens de behandeling aan u worden verstrekt via patiënten portaal of email
Kopie van belangrijke emails, van u, over u, of aan u

Koppeling met TelePsy
Vragenlijsten die aan u verstuurd zijn + scores
Welke oefeningen/educatie heeft u gedaan
Welke formulieren heeft u bijgehouden + uw reacties
Welke modules heeft u gedaan + uw reacties
Chatberichten binnen TelePsy
Logs van activiteiten binnen TelePsy
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Verplichte gegevens vanuit eisen door de NZa, de zorgverzekeraar/gemeente, Vektis, VECOZO, SBG
Wet bescherming persoonsgegevens
iii
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemeneinformatie-avg
iv
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
v
De behandelaar is verplicht alle informatie die op andere personen dan u van toepassing is, bijvoorbeeld een
partner, uit het dossier te verwijderen voordat u het in ziet.
ii
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vi

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/vraag-en-antwoord/mag-ikmijn-gegevens-in-het-medisch-dossier-laten-aanpassen
vii

http://www.ggzveenendaal.nl/knowledge-base/dossier-vernietigen/
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