Toestemmingsformulier
Privacy en Persoonsgegevens
Graag informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens. Wij vormen een digitaal en
schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Deze worden niet langer
bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat
hiermee akkoord doordat je jouw verloskundige zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit
formulier te ondertekenen, geef je aan, van ons privacy beleid kennis te hebben genomen en
akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.
Ik geef toestemming aan Verloskundigenpraktijk Bloesem om mijn (medische) persoonsgegevens
te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners en instanties:
✓ De huisarts
Wij informeren je huisarts elektronisch via Zorgmail aan het begin van je zwangerschap. Alleen
gegevens die relevant zijn voor je zwangerschap worden uitgewisseld. Je huisarts ontvangt van
ons ook een elektronisch bericht als je bevallen bent.
✓ Het consultatiebureau
Na het afsluiten van de kraambedperiode wisselt de kraamverzorgster informatie uit met het
consultatiebureau over de bevalling en kraamperiode (schriftelijk). Wij zijn eindverantwoordelijk
voor deze overdracht.
✓ Het ziekenhuis (gynaecologie/verloskunde/kindergeneeskunde/pop-poli)
We bespreken na de intake jouw zwangerschap en medische situatie tijdens een multidisciplinair
overleg met gynaecologen en verloskundigen. We kijken gezamenlijk wat de beste zorg specifiek
voor deze zwangerschap is en of je wordt begeleid door de verloskundige en/of de gynaecoloog.
Verder kan het voorafgaand, tijdens of na de zwangerschap en bevalling medisch noodzakelijk zijn
om met betrokken zorgverleners in het ziekenhuis (elektronisch) te communiceren.
✓ Peridos
Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de prenatale screening
(NIPT) en het SEO (20 weken echo) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces
van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Indien je deelneemt aan de screening sturen
we informatie door over jullie keuze, de uitslag van het eventuele onderzoek en aan het eind van
de zwangerschap of jullie kindje gezond geboren is.
✓ Stichting Perinatale Registratie Nederland
Dit is een samenwerkingsverband van de vier beroepsverenigingen in geboortezorg. We sturen
gegevens over het verloop van je zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode, met als doel
inzicht te krijgen in kwaliteit van de geboortezorg in Nederland en deze te verbeteren.
Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op
de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je kunt onderdelen van je
persoonsgegevens indien gewenst bekijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Voor meer
informatie over ons privacy beleid verwijzen we je naar onze website.

