Hoe regel ik de zorg voor mijn ouders, kinderen, partner, cliënt, bewoner na invoering van de
nieuwe AVG wet ?
Zoals u vast al hebt vernomen via de media is er op 25 Mei j.l. een nieuwe AVG wet ingegaan.
Onderdeel hiervan is dat wij van patiënten schriftelijke moeten vastleggen als zij een ander
toestemming geven om medische gegevens op te vragen.
Dat bijvoorbeeld een recept voor een partner of ouder aanvragen, een uitslag van een onderzoek
van uw kind of ouders opvragen of een afspraak plannen van een bewoner waarbij wij meerdere
gegevens nodig hebben.
Om te zorgen dat deze zorg zonder problemen door kan gaan vragen wij u een
toestemmingsverklaring in vullen.
Deze verklaring vindt u op de website of kunt u ophalen bij de balie van de receptionistes en de
doktersassistentes.
Welke stappen moet u nemen?
- De patient/client moet het formulier invullen, daarbij moet ook een nummer van id bewijs
ingevuld worden.
- Vervolgens kunt u invullen wie er gemachtigd wordt om gegevens op te vragen of zaken te
regelen, u vult uw gegevens in samen met het nummer van uw ID bewijs.
- Na het invullen van het formulier levert u dit in bij de balie van de assistentes. De assistente
registreert in het dossier van patiënt wie er gemachtigd is voor het inzien of opvragen van
gegevens. Tevens vermeld zij het nummer van uw Id bewijs in het dossier
- U kunt het formulier ook aan ons opsturen dan dient u een kopie van een id bewijs toe te
voegen. Na het invoeren vernietigd de assistente de kopie van het Id bewijs.
- Wanneer u belt voor diegene voor wie u gemachtigd bent dan zal de assistente naar het
nummer van uw ID bewijs vragen. Mochten de gegevens niet kloppen of u kunt ze niet
noemen dan mogen wij geen gegevens verstrekken !

