1. Privacy
Met privacy wordt bedoeld: het beschermen van de informatie over
een persoon. Dit wordt ook wel iemands persoonlijke levenssfeer
genoemd. Privacy ziet toe op de bescherming van de persoon en zijn
persoonsgegevens. De bescherming van privacy is geregeld in de wet
zoals de AVG en Wgbo.

Privacy volgens de AVG en privacy
in de zorg: wat is het verschil?
Privacy volgens de AVG
AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In de AVG staat hoe
sHL met persoonsgegevens moet omgaan.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een
persoon, bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd,
emailadres en foto’s. Maar ook een
geluidsopname van een stem is een
persoonsgegeven.
Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere
persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld
gegevens over iemands gezondheid,
beperkingen en seksuele voorkeur. Alle
gegevens die in het ECD (cliëntdossier) staan
over een cliënt zijn bijzondere
persoonsgegevens.

AVG 09-2018

Met bijzondere persoonsgegevens moet sHL
extra zorgvuldig omgaan. In de praatplaat over
het gebruiken en verstrekken van
cliëntgegevens kun je meer lezen over hoe sHL
omgaat met persoonsgegevens.

Meer weten over Privacy volgens de AVG? Klik
op de tegel ‘AVG Privacy’ op de Homepage van
de medewerkersportal voor meer informatie
en praatplaten.

AVG in de
praktijk

Privacy in de zorg
Wgbo staat voor Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst. In de Wgbo
staan de rechten en plichten van de cliënt en
zorgverlener in de zorgrelatie. De Wgbo is
altijd van toepassing op de zorg en/of
ondersteuning die sHL aan cliënten geeft. De
Wgbo is soms strenger dan de AVG bij de
bescherming van cliëntgegevens. Als het gaat
om gegevens van een cliënt moet sHL dus
altijd kijken naar de regels in de Wgbo.
In de Wgbo staat dat iedere zorgverlener een
beroepsgeheim heeft. Het uitgangspunt
daarbij is dat je zonder toestemming van de
cliënt niets over die cliënt mag delen met
anderen. Bijvoorbeeld met de politie,
gemeente of andere personen die niet direct
bij de zorgverlening betrokken zijn. Kijk voor
de uitzonderingen en meer informatie over
het beroepsgeheim op het zorgplein en de
praatplaat over het delen van cliëntgegevens.

Gaat het om persoonsgegevens? Ja:
vraag 2 – Nee: privacywetgeving
niet van toepassing
Gaat het om cliëntgegevens? Nee:
Privacy volgens de AVG – Ja: Privacy
in de zorg

Meer weten over Privacy in de zorg? Kijk dan
op het Zorgplein op de medewerkersportal.
Hier vind je informatie over o.a. het
beroepsgeheim.

