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Privacy-protocol AVG mei 2018
Voor informatie inzake privacy verwijs ik u naar mijn website: https://borstvoedinginbalans.nl/images/2018NVL-privacyprotocol-wet-AVG.pdf
Algemene werkwijze:
Uw gegevens worden met zorg verzameld en bewaard. Hierbij houd ik rekening met gegevens die voor mij
noodzakelijk zijn te weten, dat zal niet zijn uw BSN, nummer van uw ziektekostenverzekering en uw
geboortedatum. In het geval van een lactatiekundig consult aan huis worden de volgende gegevens
verzameld: Naam, adres en woonplaats (NAW), telefoonnummer en emailadres. Geboortedatum, naam en
gewicht van de baby.
Wanneer via de website (beveiligd) contact wordt gemaakt via info@borstvoedinginbalans.nl wordt
emailadres, naam en evt. telefoonnummer bij mij bekend. Deze gegevens worden door mij alleen gebruikt
om contact te leggen, niet om bijvoorbeeld mailingen te versturen. Ik gebruik uw NAW-gegevens om u de
factuur toe te zenden, zodat u desgewenst kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Mijn mailbox is beveiligd.
Medische gegevens die door mij worden nagevraagd, om begeleiding mogelijk te maken betreft:
Het verloop van de zwangerschap/bevalling, hoeveelste kind, de start van de baby en een korte medische
anamnese (lactatiekundige, psychologische en medische gegevens).
Verder worden de gegevens genoteerd die aan bod komen tijdens het bezoek aan huis, zoals o.a. het
drinkgedrag van de baby, de melkproductie, de klachten die worden ervaren, mondanatomie van de baby en
de afspraken die hieromtrent worden gemaakt. Dit wordt door mij vastgelegd, in een geschreven verslag
waarvan het origineel bij u wordt achtergelaten.
Het verloop, in de twee weken na het bezoek, wordt door mij vastgelegd in een schriftelijk dossier (wat ik
aanmaakte op het moment van het bezoek). Deze wordt bewaard in mijn kantoorkast, waartoe alleen ik
toegang heb. Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord en wordt alleen door mij gebruikt. Contact
wordt onderhouden via email/telefoon/whatsapp. Hier vraag ik uw toestemming voor.
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