Privacy Beleid MiSi NeuroPsy
MiSi NeuroPsy houdt zich aan de privacyregels zoals deze zijn vast gelegd in de beroepscode
van de beroepsverenigingen en conform wet- en regelgeving. Privacy houdt vooral in dat uw
gegevens vertrouwelijk behandeld worden en voorkomen wordt dat er een lek (bijv. data
lek) kan ontstaan.
Verwerking van persoonsgegevens
Om daadwerkelijk hulp te kunnen verlenen, moeten persoonsgegevens van de patiënt/cliënt
genoteerd en verwerkt worden. Zo worden persoonsgegevens, zoals naam, adres, huisarts,
geboortedatum, BSN-nummer, verzekering en verzekeringsnummer, e-mailadres en
telefoonnummer genoteerd. Deze gegevens zijn enerzijds nodig om het
hulpverleningsproces te starten en te continueren. Anderzijds zijn deze gegevens nodig te
kunnen declareren.
Dossiervorming
MiSi NeuropPsy houdt een dossier van elke patiënt/cliënt bij. Deze zijn alleen toegankelijk
voor de betrokken behandelaar/behandelaren, tenzij anders overeengekomen met de
patiënt/cliënt. Dossiers worden hoofdzakelijk bewaard middels een elektronisch
patiëntendossier welke is beveiligd met een wachtwoord. Dit is nodig om declaraties bij
zorgverzekeraars aan te kunnen leveren. Deze declaraties worden via een beveiligd portal
aangeboden. De papieren dossiers worden opgeborgen in een afsluitbare dossierkast en
betreffen dossiers voor particuliere dienstverlening. Dossiers zullen 15 jaar lang bewaard
worden. Als u wilt dat het dossier eerder vernietigd wordt, kunt u dit schriftelijk melden.
Communicatie en beveiliging computerbestanden en website
Naast telefonische en schriftelijke communicatie, kan er ook communicatie via de mail plaats
vinden. Inhoudelijke mails bij voorkeur beveiligen met een wachtwoord. Indien u
inhoudelijke gegevens naar ons toestuurt zonder wachtwoord, dan zullen deze opgeslagen
worden in het elektronisch patiëntendossier waarna deze direct uit de computer verwijderd
worden. De computers van MiSi NeuroPsy zijn beveiligd met firewall en antivirussoftware.
Op de computer zullen geen inhoudelijke gegevens bewaard worden.
Aanlevering van gegevens t.b.v. beleidsontwikkeling
We zijn verplicht om gegevens aan te leveren aan het DIS en Stichting Benchmark GGZ. De
door deze organisaties verlangde gegevens worden ook via een beveiligd portal aangeboden.
Indien de patiënt/cliënt dit niet wil, kan hij hiervoor een privacyverklaring ondertekenen.

