Privacyreglement:
Doel:
Bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten op gebied van gegevensuitwisseling,
dossiervorming en beeld en geluid.
Verstrekken van informatie aan derden zal alleen dan gebeuren wanneer daar toestemming voor
gegeven is door de client, ouders of wettelijke vertegenwoordiger,
Het vastleggen van gegevens wordt besproken bij de intake onder dossiervorming. Vanuit
samenwerkingsverbanden met ketenpartners hebben we rapportageplicht. Deze rapportage wordt
opgeslagen in de rapportagemap die in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte staat.
Het dossier van een client is allen toegankelijk voor de client, de eindverantwoordelijk begeleider, de
zorgboer en zorgboerin, en de stagiaire na toestemming van client en samen met de
eindverantwoordelijk begeleider.
-Derden hebben in principe geen toegang tot het dossier, tenzij daar schriftelijk toestemming voor is
gevraagd bij de client of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
-Een client mag na overleg met eindverantwoordelijk begeleider, als verantwoordelijke voor het
dossier, inzage, vergbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn dossier.
-Tijdens de intakeprocedure is de client meegedeeld dat er op aanvraag inzage in het dossier kan
plaats vinden.
-Als de client aangeeft zijn dossier in te willen zien heeft hij hier recht op en wordt hem deze
mogelijkheid verstrekt.
-Het heeft de voorkeur dat de client samen met de eindverantwoordelijk begeleider als zijn dossier in
ziet. Deze kan onduidelijkheden oplossen omdat hij verantwoordelijk is voor de dossiervorming en de
rapportage.
-Als de client aangeeft met derden zijn dossier in te willen zien wordt deze mogelijkheid geboden. Ook
dan geniet het de voorkeur dat de eindverantwoordelijk begeleider of een andere vertegenwoordigen
van de Flintenhoeve hierbij aanwezig is.
-Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn dat er een vertegenwoordiger van de Flintenhoeve
aanwezig is tijdens de dossierinzage met de client, bieden we de mogelijkheid nadien vragen te
beantwoorden.
-We vinden het belangrijk te verbeteren en zullen gedurende deze procedure onderzoeken wat de
reden voor de aanvraag is.

