Beste mevrouw,
In het kader van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
hebben we uw toestemming nodig om bepaalde gegevens te verwerken, te delen of om
contact met u op te nemen. In deze informatiebrief geven we daar wat meer uitleg over.
Voor het verwerken van de standaard medische gegevens geeft u al toestemming, omdat u
een medische behandelingsovereenkomst aangaat met ons. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/vraag-enantwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-als-patient-en-welke-plichten-heeft-een-arts
o Wij vragen uw aparte toestemming voor het uitwisselen van gegevens met andere
behandelaars. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden relevante gegevens
uitgewisseld met uw verloskundigen, uw gynaecologen, uw huisarts, de echoscopiste, de
kinderartsen, kraamzorg en JGZ.
o

Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het zo nodig bespreken van uw dossier
tijdens de ‘nieuwe zwangeren bespreking’ (VSV Maastricht/Heuvelland).
Bij deze bespreking zijn gynaecologen, gynaecologen in-opleiding, verloskundigen
van binnen en buiten het ziekenhuis, studenten geneeskunde en verloskunde en
een administratief medewerker aanwezig.
Het doel van deze bespreking is het juiste beleid en zorgpad voor u vast te stellen,
eventuele bijzonderheden te bespreken en zo nodig het verloskundig beleid bij te stellen.
Wanneer het voor u of uw kind belangrijk is, kunnen de beschikbare dossiers binnen het
Maastricht UMC worden geraadpleegd. Dit doen we zodat relevante gegevens niet
worden gemist en wij u de beste zorg kunnen aanbieden. Deze zorgverleners hebben
allemaal een medische geheimhoudingsplicht.

o Wij vragen ook uw toestemming om uw emailadres digitaal te verwerken voor het
toesturen van de uitnodiging voor uw deelname aan een enquête over de evaluatie van de
zorgverlening.
o We vragen uw toestemming om uw gegevens te registreren in de onderstaande landelijke
registratie systemen:
(meer informatie vind u op www.rivm.nl)
• Perined; Stichting Perinatale Registratie Nederland; dit is een samenwerkingsverband
van vier beroepsverenigingen met als doel de kwaliteit van zorg rondom geboorte te
verbeteren
• Praeventis; gegevens voor de neonatale hielprik screening en de PSIE. Bij deelname
aan bloedonderzoek is registratie verplicht.
• Peridos; gegevens voor de prenatale screening. Bij deelname aan prenatale
screening is registratie verplicht.
Tot slot
Als u ons uw geboortekaartje stuurt (vinden wij leuk!), geeft u ons daarmee toestemming dit
zichtbaar op te hangen in de openbare wachtruimte. Vermeld even op het kaartje als u dit
liever niet heeft.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Tijdens het eerste consult zal u gevraagd
worden of u akkoord gaat met het bovenstaande, indien u nog vragen heeft kunt u deze
stellen aan uw behandelend arts.
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