Wat doet de GHC met uw gegevens?
Sinds 2000 geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet beschermt
uw privacy. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt
bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens afkomstig zijn bepaalde rechten. De
Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) werkt met persoonsgegevens. In dit document informeren
we u over de wijze waarop de GHC zorgvuldig omgaat met uw gegevens en welke rechten u als
patiënt heeft. Voor algemene informatie over de GHC verwijzen wij u graag naar onze website:
www.ghcgroningen.nl
Uw gegevens en de GHC
De GHC maakt zich sterk voor het beste behandelingsresultaat bij patiënten met Diabetes, COPD of
(een risico op) Hart- en vaatziekten. Het verloop van uw behandeling wordt bijgehouden, zodat u
samen met uw huisarts kunt zien of de gestelde doelen bereikt zijn of dat de streefwaarden
bijgesteld moeten worden. Om dit te kunnen doen registreert uw huisarts een aantal gegevens
over de behandeling in uw dossier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het registreren van uw bloeddruk
of de uitkomst van uw longonderzoek. Uw NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats) worden
gebruikt om de declaraties van alle betrokken zorgverleners te kunnen verwerken. De medische
gegevens (met betrekking tot de behandeling van Diabetes, COPD of (het risico op) Hart- en
vaatziekten) worden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde zorg in de gaten te houden.
Geanonimiseerde gegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.
Hoe verwerkt de GHC uw gegevens?
Eén keer per kwartaal stuurt de huisarts, via een beveiligd portaal, gegevens naar de Calculus.
Het bedrijf Calculus, zo staat te lezen op hun website, richt zich met software producten en
diensten op het verbeteren van het declaratieproces voor o.a. huisartsen en zorggroepen.
Calculus zorgt ervoor dat de zorg die aan u geleverd is, gedeclareerd wordt. Tevens verwerkt
Calculus de medische gegevens tot een bestand op praktijkniveau wat door de huisarts en door de
GHC gebruikt kan worden voor kwaliteitsverbetering. Binnen de huisartsenpraktijk kan de huisarts
bepalen wie de gegevens, inclusief patiëntgegevens, mag inzien. De huisarts kan de gegevens van
zijn eigen praktijk vergelijken met die van andere praktijken in de zorggroep. De GHC krijgt alleen
een geanonimiseerd overzicht, op praktijkniveau. Tenslotte worden deze geanonimiseerde
medische gegevens ook doorgestuurd aan GIANTT. Het GIANTT project is een regionaal
samenwerkingsverband tussen zorg en wetenschap gericht op de kwaliteit van zorg voor diabetes
mellitus type 2 patiënten.
Plichten van de GHC bij de verwerking van uw gegevens
Op basis van de Wbp worden aan de GHC de volgende eisen gesteld in relatie tot de verwerking
van patiëntgegevens:
•
De GHC verwerkt en verzamelt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van
de declaraties;
•
De GHC verwerkt en verzamelt geanonimiseerde medische gegevens uitsluitend ten
behoeve van de kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek;
•
De GHC verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is;
•
De GHC stelt informatie beschikbaar over de verwerking van de patiëntgegevens en over
het doel is van de gegevensverwerking (zie de patiëntenfolder en de informatie op de
website van de GHC: www.ghcgroningen.nl);
•
De GHC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
gegevens te beschermen;
•
Tenslotte heeft de GHC de registratie van uw persoonsgegevens gemeld bij het CBP.

Rechten van de patiënt
In het verlengde van de plichten die de GHC heeft, heeft u de volgende rechten met betrekking tot
de verwerking van uw persoonsgegevens:
•
Als patiënt heeft u recht op informatie. De GHC moet u informeren over de verwerking van
uw gegevens en het doel hiervan;
•
Tevens heeft u recht op inzage van uw gegevens. U heeft het recht om te verzoeken uw
gegevens in te zien;
•
Op basis van het recht op inzage is het mogelijk dat u het niet eens bent met de gegevens
zoals vermeld. U heeft daarom recht op correctie. U kunt de huisarts of de GHC verzoeken
uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan
wanneer de gegevens die verwerkt worden door de GHC feitelijk onjuist, onvolledig of niet
ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor de GHC uw gegevens verwerkt;
•
Tenslotte heeft u het recht van verzet. Dit betekent dat u het recht heeft bezwaar te
maken tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens door de GHC.
Belangrijke instanties
Dé instantie die uw belangen omtrent bescherming van uw persoonsgegevens behartigt is het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP is een door de Nederlandse overheid
opgezette organisatie die erop toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en
beveiligd. De GHC heeft, zoals dat gebruikelijk is, melding gemaakt bij het CBP van de wijze
waarop de patiëntgegevens worden verwerkt. Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop de
GHC haar taken uitoefent, ook met het oog op de verwerking van uw gegevens, kunt u zich richten
tot de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg (SKHNN). Op de site van de SHKNN
(www.skhnn.nl) vindt u meer informatie over de klachtenregeling en –bemiddeling en het
klachtenreglement.
Contact met de GHC
Heeft u vragen over uw privacy, neemt u dan contact op met de GHC.
GHC
Damsterdiep 191d
9713 EC Groningen
050-3695039
secretariaat@ghcgroningen.nl
http://www.ghcgroningen.nl

