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Privacy reglement 

 

Dit privacy reglement geldt op zorgboerderij Blommendal en is opgesteld naar de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer.  

 

Het persoonlijk dossier 

Op zorgboerderij Blommendal worden zorgvragers begeleid, om dit goed te kunnen doen hebben 

zorgverleners allerlei informatie nodig. Van iedere zorgvrager wordt daarom een digitaal dossier 

bijgehouden in een cliëntensysteem. Hierin staan noodzakelijke gegevens zoals onder andere naam, 

geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer, informatie over zorgverzekeringen en huisarts, 

informatie over de geestelijke gezondheid en het begeleidingsplan. Doel van het verzamelen van 

persoonlijke gegevens is het kunnen bieden van een optimale begeleiding en ondersteuning  aan de 

zorgvrager. 

 

Als er naast het digitale dossier ook papieren gegevens worden bewaard, gebeurd dit in een afsluitbare 

kast. Alleen de zorgboer(in) heeft hier toegang toe. 

 

Gegevens bewerken 

De zorgboer(in) of een direct betrokken medewerker verwerken alleen persoonsgegevens als dit een 

vooraf gesteld doel heeft.  

 

Persoonlijke gegevens over de gezondheid van een zorgvrager vallen onder ‘bijzondere 

persoonsgegevens’. Deze gegevens mogen dan ook alleen verwerkt worden door de zorgboer(in) of 

daartoe bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht, zoals overeengekomen in de 

zorgovereenkomst tussen zorgvrager en zorgaanbieder. 

 

Inzage in en wijzigen van eigen dossier 

Zorgvragers / diens wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage, correctie wijzigingen, 

aanvulling of verwijdering van eigen gegevens. Indien zij hier gebruik van wensen te maken, kunnen 

zij dit (met geldig legitimatiebewijs) doen in bijzijn de zorgboer(in).  

 

Het corrigeren of verwijderen van gegevens gaat te allen tijde in overleg met de zorgboer(in). Het 

verwijderen van gegevens kan niet geschieden als de wet zich hiertegen verzet. 

 

Gebruik van BSN 

Zorgboerderij Blommendal is als zorgaanbieder verplicht om in de communicatie met andere 

zorgaanbieders of de zorgverzekering, BSN-nummers van zorgvragers te verstrekken. Doel is 

voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude en vereenvoudigd 

declareren.    

 

Verstrekken van persoonlijke informatie bij bedreigende situaties 

Zowel de zorgboer(in) als betrokken medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uitzondering is 

als er een gevaar dreigt voor de zorgvrager. Dit is opgenomen in de zorgovereenkomst tussen 

zorgaanbieder en zorgvrager. Wettelijke rechten en plichten hierover zijn opgenomen in de Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, welke altijd opgevraagd kan worden bij de zorgboer(in). 

 


