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Verwerkingsactiviteiten Ingeborg Osteopathie
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Beveiliging
1.1 Alle werkzame Osteopaten bij Ingeborg Osteopathie werken op de praktijk op een computer waarbij een virusscanner is geïnstalleerd.
Deze worden automatisch van de nieuwste updates voorzien. Verder is er een Firewall systeem aanwezig.
1.2 We werken in een beveiligde software omgeving van Intramed online. Intramed online en Ingeborg Osteopathie hebben een
licentieovereenkomst afgesloten. Hierdoor gelden de gebruikersovereenkomst welke terug te vinden is op Intramed Online.
Intramed voldoet aan de beveilig maatregels en is gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510. Het systeem is gecertificeerd door
de onafhankelijke Audit partij BSL
1.3 In het kader van de nieuwe wetgeving AVG, welke ingaat op 25 mei 2018, zijn we verplicht overeenkomsten aan te gaan met externe
partijen welke persoonsgegevens van onze klanten onder ogen krijgen. Intramed is zo’n partij. In de verwerkersovereenkomst van
Intramed online ligt vast welke rechten, plichten, rollen en verantwoordelijkheden de partijen, Ingeborg Osteopathie en Intramed
Online, hebben. De partijen geven met deze verwerkingsovereenkomst invulling aan hun verplichtingen onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
1.4 Een tweede partij waar Ingeborg Osteopathie zaken mee doet is Famed BV. Famed staat ingeschreven bij de KvK onder
nummer 31043929. Het is een factoringsbedrijf. In de nieuwe wet AVG is Famed B.V. een ‘Verantwoordelijke” aangezien zij vorderingen
van de zorgaanbieders kopen (Ingeborg Osteopathie). Daardoor hebben Ingeborg Osteopathie en Famed B.V geen
verwerkersovereenkomst. Famed BV heeft een wettelijke grondslag voor de verwerking van (medische) persoonsgegevens.
De medisch persoonsgegevens die ze verwerken zijn beperkt tot de prestatiebeschrijving (behandeling Osteopathie lang of kort consult).
Zij gebruiken geen gegevens uit uw dossier enkel de NAW-gegevens om te kunnen factureren. Met de nieuwe wetgeving AVG zijn er
nieuwe grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens waar Famed BV aan moet voldoen.
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Ontvangers van data

2.1 Patiëntengegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de patiënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan
de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de patiënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen zijn artsen,
andere zorgverleners, advocaten of andere juridische dienstverleners.
2.2 In het dossier van de patiënt zal nauwkeurig worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de patiënt met derden zijn gedeeld.
2.3 Indien gegevens internationaal worden gedeeld, zal dit in principe door de patiënt zelf worden gedaan, nu daarvoor extra waarborgen
		gelden.
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Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen
Alle medische gegevens en gegevens welke nodig zijn om de medische gegevens goed te bewaren kennen een wettelijke bewaartermijn
van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Voor gegevens die daar niet onder vallen
wordt een afwijkende termijn gehanteerd, volgens onderstaand rooster.

		
Bewaartermijn 15 jaar
		Naw:
Voornaam, achternaam
Geboortedatum
Straat, huisnummer, postcode, plaats, land
E-mailadres, telefoonnummer
		

Medische historie:
Medicatie, operaties, ziekten, familiaire aandoeningen, ongevallen/ gebeurtenissen, onderzoeken

		Tractus:
Hart/vaten, longen, spijsvertering, urogenitaal, hormonaal
		Anamnese:
Klacht omschrijving, sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende/ reducerende factoren
Bijkomende klachten, eerdere behandelingen
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		Onderzoek:
Biomechanisch, respiratoir/ circulatoir, bio-energetisch/ metabool, Neurologisch, Bio psychosociaal
Osteopathische diagnose
Verwachtingen tot herstel, indicatie voor osteopathie
		
		Consult:
Journaal en behandeling
		
		
Documenten indien van toepassing:
Verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing, verslag aan derden op verzoek patiënt,
Verslag laboratoriumonderzoek/ röntgenonderzoek, ander onderzoek
		

Bewaartermijn 5 jaar
BSN
Huisarts
Verzekering, polisnummer
Gewicht en lengte
Beroep, hobby’s, sport
Wijze waarop patiënt bij osteopaat is gekomen
Welke taal patiënt spreekt
Familiesituatie, familieleden
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