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Privacy statement Buis Psychiatrisch Advies 

Inleiding  

Psychiater W. Buis, gevestigd te Den Bosch en ingeschreven in het register van de Nederlandse 

kamer van Koophandel onder nr 55963374, hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een 

beschrijving van welke persoonsgegevens W. Buis van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met 

deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.  

Persoonsgegevens 

W. Buis verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden: 

- gegevens ter identificatie (NAW gegevens)  

- overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum) 

- communicatiegegevens (telefoon, e-mail) 

- administratiegegevens (BSN, zorgverzekeraar) 

- medische gegevens (verwijsbrief huisarts, verslagen over eerdere behandelingen, consultverslag)  

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden 

Psychiater W. Buis doet uitsluitend eenmalige consulten voor diagnose en advies of voor medicatie-

advies op verwijzing van de huisarts. Daarvoor zijn gegevens nodig over de actuele en vroegere 

klachten, over medicatie-, alcohol- en druggebruik en over behandelingen op psychiatrisch en 

somatisch gebied. Deze gegevens staan in de verwijsbrief van de huisarts. Medische / psychiatrische 

gegevens uitwisselen is noodzakelijk voor de te leveren consulten (gerechtvaardigd belang). Met 

huisartsen is er een samenwerkingsovereenkomst waarin staat welke gegevens worden verwacht bij 

een verwijzing voor een eenmalig consult. Verslagen of uitschrijfbrieven over eerdere psychiatrische 

behandelingen zijn meestal van groot belang om goede conclusies te trekken. De huisarts kan deze 

gegevens meesturen met de verwijzing of psychiater Buis vraagt u bij het maken van de afspraak of u 

wilt zorgdragen dat deze gegevens er komen. Tijdens het gesprek maakt W. Buis aantekeningen t.b.v. 

het verslag over het consult. Deze persoonlijke aantekeningen vernietigt W. Buis binnen ½ à 1 jaar, 

evenals de verwijsbrief van de huisarts en brieven over eerdere behandelingen indien die zijn 

uitgeprint.  De verwijsgegevens van de huisarts komen elektronisch via Zorgdomein. Daar worden al 

uw gegevens na 18 maanden verwijderd. 



Het beknopte verslag (maximaal 1 A4) wordt door W. Buis opgesteld na  het gesprek met u en bevat 

uw naam en geboortedatum, naam van uw huisarts en eventuele andere betrokken professionals en 

de bevindingen en adviezen van psychiater W. Buis. Een DSM-5 classificatie kan onderdeel zijn van de 

bevindingen. Voor het sturen van het verslag naar de huisarts wordt uitgegaan van uw toestemming  

omdat het onderdeel is van de procedure voor eenmalige consulten voor een advies. Bij aanvang van 

het gesprek verifieert W. Buis of de procedure duidelijk is voor u. Voor het sturen van een kopie naar 

andere professionals wordt door W. Buis expliciet toestemming gevraagd aan u.  Het verslag over het 

consult wordt naar de huisarts en eventuele andere professionals gestuurd via het beveiligde 

Zorgmail. Als u dat wilt wordt een kopie van het verslag naar u zelf gestuurd via Zorgmail/Zimbra met 

een code ter beveiliging. Dit verslag wordt na 3 maanden verwijderd door Zorgmail. Soms wordt een 

kopie van het verslag later nog verstuurd naar een andere professional op diens verzoek met uw 

schriftelijke toestemming. Sporadisch kunnen uw gegevens worden gebruikt voor waarneming of 

voor intercollegiale toetsing. W. Buis bewaart de verslagen 15 jaar (zie bij bewaartermijn).  

 

Een beperkt aantal persoonsgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie. Het betreft de 

naam van uw huisarts en uw BSN. De betaling aan W. Buis gebeurt via de huisartsenstichting Haspel 

te `s-Hertogenbosch. De facturen stuurt W. Buis per beveiligde e-mail naar Haspel. Uw BSN is nodig 

voor een eventuele controle van de zorgverzekeraar die de eenmalige consulten financiert en die een 

contract heeft met Haspel hierover (CET-regeling). Haspel voldoet aan de voorschriften voor het 

omgaan met persoonlijke gegevens, zie het privacy-statement op de website van Haspel.  

Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens heeft W. Buis een verwerkersovereenkomst 

gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Het betreft Zorgdomein voor het ontvangen van verwijzingen van de huisarts en Zorgmail voor het 

verzenden van de verslagen. 

Als W. Buis uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt 

u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw 

gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet 

nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn. 

W. Buis verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) omdat 17 

jaar de minimum leeftijd is om verwezen te worden.   

Verwerkingsregister 

Psychiater W. Buis is op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking verplicht een 

verwerkingsregister bij te houden. Het register bevat de naam en geboortedatum van de verwezen 

patiënten, de naam van de verwijzend huisartsen en andere betrokken hulpverleners, de datum van 

de ontvangen verwijsbrieven en eventuele verslagen van eerdere behandelingen, de herkomst en 

datum van verslagen van eerdere behandelingen, de datum van de verzending van het verslag en aan 

wie het verslag verzonden is en de datum van het verzenden van eventuele latere correspondentie 

en aan wie deze verzonden is. 

Bewaartermijn 

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven 

aangegeven of zolang psychiater W. Buis bij wet verplicht is gegevens te bewaren. Voor medische 

gegevens geldt een bewaartermijn van 15 jaar. 



 

Beveiliging van gegevens 

Psychiater W. Buis draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens 

veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Een 

administratief ondersteuner of een waarnemer hebben alleen toegang tot de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor hun taak en zijn verplicht tot geheimhouding. 

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen  

Psychiater W. Buis legt geen informatie vast met betrekking tot bezoek aan haar website. De website 

van W. Buis bevat links naar externe websites. W. Buis heeft geen controle over deze externe 

websites en moedigt u dan ook aan het privacy-beleid van desbetreffende website te bekijken. 

W. Buis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker 

of gebruiker van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie. 

 

Rechten  

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn: 

 

Recht op inzage 

Psychiater W. Buis moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt. 

 

Recht op rectificatie 

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door W. Buis fout verwerkt? Dan moet W. Buis die 

aanpassen als u daarom vraagt. 

 

Recht op het indienen van een klacht 

Als u een klacht wilt indienen over het omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan gaat dat via de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Recht op overdracht 

Omdat W. Buis geen behandelingen biedt is dit niet van toepassing. 

 

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens 

U mag aangeven dat uw gegevens die bij W. Buis liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt. 

 

Voorts heeft u het recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. W. Buis  

beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, 

informatie verstrekken over de acties die W. Buis onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of 

bezwaar. Deze termijn kan W. Buis met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw 

verzoek daartoe aanleiding geeft. W. Buis zal u in dat geval informeren.  

 

Vragen 

Voor vragen of opmerkingen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met W. Buis contact 

opnemen via tel 0486 870779 of buispsy@gmail.com .   

        Auteur: W. Buis; datum 22 mei 2018 


