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INLEIDING 
AmaCura hecht zeer aan het waarborgen van de privacy van de patiënt. 
AmaCura onderscheidt drie aspecten van privacy: ten eerste de inbreuk op de private sfeer van de patiënt door 
onderzoekingen en behandeling door de individuele hulpverlener van AmaCura, ten tweede de ruimtelijke privacy 
door het verblijf van de patiënt in en rond de gebouwen van AmaCura en ten derde de informationele privacy van 
de persoonsgegevens van de patiënt (1). 
Dit reglement heeft aandacht voor deze drie aspecten én voor onderlinge informatie-uitwisseling tussen 
hulpverleners van AmaCura. Deze vier aspecten worden door de individuele hulpverlener tijdens de intakefase 
onder de aandacht gebracht van de patiënt. Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd.  
 
1. inbreuk op private sfeer 
Het verzamelen van gegevens van de patiënt is een essentieel onderdeel van het hulpverleningsproces. Te denken 
valt hierbij aan anamnese, biografie, diverse onderzoekingen (bijvoorbeeld psychiatrisch, neuropsychologisch) en 
ingewonnen informatie. Ook in het hulpverleningsproces worden gegevens over de patiënt (en derden) 
gegenereerd.  
Uitgangspunt is dat alleen gegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het hulpverleningsproces. Deze 
gegevens worden opgeslagen in een individueel medisch dossier.  Bijgevoegd is een formulier waarmee de patiënt 
schriftelijk toestemming kan geven aan anderen (huisarts, andere hulpverleners) om informatie over de patiënt  
aan de hulpverlener te verstrekken. AmaCura draagt er zorg voor dat de individuele hulpverlener de 
vernietigingstermijn van het dossier in acht neemt. Ook de patiënt zelf kan om vernietiging vragen (2). 
 
2. ruimtelijke privacy 
AmaCura heeft een ‘open’ wachtkamer. Ook in de overige ruimten, behalve in de kamers van de individuele 
hulpverleners, is contact met anderen (hulpverleners, medewerkers, andere patiënten) mogelijk. Indien de patiënt 
aangeeft deze contacten niet te wensen, is een separate wachtruimte mogelijk en zullen voorzieningen worden 
gecreëerd voor de overige contacten. 
 
3. informationele privacy 
Uitgangspunt is dat de patiënt altijd toegang kan hebben tot zijn gegevens, bijvoorbeeld via het inzagerecht en het 
recht op afschrift van zijn dossier. Indien een derde aan de hulpverlener gegevens verstrekt die betrekking hebben 
op de patiënt, zullen deze gegevens altijd worden medegedeeld aan de patiënt.  
Behalve de hulpverlener heeft niemand anders toegang tot het dossier en overige gegevens van de patiënt, behalve 
voor zover zulks om administratieve redenen noodzakelijk is (denk aan: secretarieel medewerker van AmaCura die 
afspraken maakt en het verstrekken van persoonsgegevens aan het Zorgkantoor indien de hulpverlening via de 
AWBZ wordt gefinancierd). Inhoudelijke gegevens zullen alleen dan buiten het hulpverleningsproces kunnen 
belanden als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijgevoegd is een toestemmingsformulier voor 
informatieverstrekking aan huisarts en andere hulpverleners (3) 
 
4. informatie-uitwisseling tussen hulpverleners AmaCura 
De onderscheiden individuele hulpverleners van AmaCura wisselen onderling geen informatie uit over hun 
patiënten, tenzij zulks noodzakelijk wordt geacht voor de individuele behandeling en dan ook pas nadat de patiënt 
voor die informatie-uitwisseling toestemming heeft gegeven. Deze toestemming wordt vastgelegd in het dossier. 
Indien bijvoorbeeld een nader (psychodiagnostisch of psychiatrisch) onderzoek noodzakelijk is zal de patiënt zo 
nodig toestemming worden gevraagd om degene die een zodanig onderzoek verricht inzage in het dossier te laten 
nemen en diens bevindingen in het dossier van de patiënt te laten neerleggen.  
De waarnemer van de individuele hulpverlener wordt geacht toestemming voor inzage in het dossier te hebben.  
 
 
(1) Leenen. Rechten van mensen in de gezondheidszorg, Houten, 2000 
(2) Artt. 454 en 455 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(3) Artt. 456 en 457 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 


