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1.   Uitgangspunten 
 
In de missie en visie zoals deze is vastgesteld staat verwoord hoe onze waarden tot uitdrukking 
komen in onze wijze van handelen. In de gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers hebben wij 
onze houding en bejegening vastgelegd ten opzichte van onze cliënten. 
In het privacyreglement hebben wij ons beleid verwoord en worden de kaders aangegeven 
die gerelateerd zijn aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.                                      . 
Wij treden respectvol op met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. 
Impliciet wordt dat ook van hen verwacht: daar waar wij privacyregels in acht nemen mogen wij 
verwachten dat de cliënt zelf dit ook ten opzichte van medecliënten en medewerkers betracht. 
Aangezien wij te maken hebben met een over het algemeen kwetsbare groep ouder wordende 
mensen zijn wij extra alert op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Niet altijd zijn cliënten in staat hier zelf voor te zorgen. Uit hoofde van onze beroepshouding zijn wij in 
staat hen te helpen, of hun belangen te laten behartigen door familie of verwanten. 
 
Wettelijk is het volgende gesteld: 
 
– De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter 

kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. 
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 

– De in hiervoor bedoelde verplichting bestaat niet tegenover hen, die rechtstreeks betrokken zijn bij 
de uitvoering van de behandelingsovereenkomst (WGBO), het behandelingsplan (BOPZ) dan wel 
het onderzoeksprotocol (WMO) en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor 
zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

– De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van 
de werknemer uit hoofde van diens functie bekend is, tenzij de werknemer tot het verstrekken van 
op zijn persoon betrekking hebbende gegevens toestemming geeft. 

 
 

2. Gegevensverwerking cliënten en medewerkers 
 
2.1. Cliëntgegevens 
 

Van alle cliënten worden gegevens opgenomen en bewaard. Dit kan zijn elektronisch (digitaal) of op 
papier. Gegevens zijn toegankelijk of worden verwerkt en bewaard door hiertoe gemachtigde 
personen in de organisatie. Deze personen hebben een eigen verantwoordelijkheid inzake  
inachtneming van de privacy. In het Privacyreglement wordt e.e.a. nader bepaald. 
– De cliëntgegevens worden zoveel mogelijk bewaard op de locatie en/of het appartement waar de 

cliënt verblijft. ( Dit hangt o.a. af van het type cliënt, zoals of hij/zij bij ons verblijft of gebruik maakt 
van gedeeltelijke dienstverlening). 

– Het dossier, waaronder het zorgplan/ leefplan, ligt in een afgesloten kast of ruimte en de fysieke 
toegankelijkheid is geregeld in een sleutelplan. 

– Inzage in het dossier en het recht op afschrift hebben alleen hiertoe gemachtigde personen:  
de (contact) verzorgende van de cliënt, de teamleider zorg/verpleging, (para)medici en  
de locatiemanager. Uiteraard ook de cliënt zelf en de door hem/haar te bepalen  
familieleden. 

– Rapportage en verwerking geschiedt op een discrete manier en wel zodanig dat anderen (niet- 
bevoegden) geen inzage hebben of kunnen meelezen. Ook bij binnentreden van derden worden 
de dossiers gesloten of omgedraaid. Overdracht aan professionele derden (ziekenhuis, 
verpleeginstelling) geschiedt op de volgende wijze: (nader invullen) 

– Mondeling overleg over zaken betreffende cliëntgegevens vindt altijd plaats achter gesloten 
deuren. Dit geldt tevens voor overdracht van de dienst. Vanuit onze houding en collegiale 
waarden zij wij in staat tot zelfcorrigerend vermogen en spreken elkaar aan wanneer er -
onbedoeld - gesproken wordt over cliënten.   

– Cliëntgerelateerde notities, memo’s en lijstjes worden op de hiervoor geëigende plaatsen, zoals 
op de teamposten, de keuken etc. zodanig geafficheerd dat derden hier geen zicht op krijgen en 
de betrokken functionaris(sen) deze gemakkelijk kunnen hanteren. Bijvoorbeeld door publicatie in 
de afgesloten teampost, op de binnendeur van een af te sluiten kast, of een afsluitbaar 
memobord. 
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2.2. Medewerkersgegevens 
 
– (Dossier)gegevens van medewerkers worden nimmer aan derden verstrekt, noch schriftelijk, -

noch mondeling, tenzij er sprake is van een rechterlijk bevel of beslaglegging, of t.g.v. de 
uitvoering van wettelijke regelingen bijvoorbeeld inzake bedrijfsgezondheidszorg en de 
arbodienstverlening.  

– De gegevens van een medewerker mogen worden ingezien door zijn/haar leidinggevende. De 
salarisadministrateur of diens leidinggevende licht het dossier uit de dossierkast en stelt de 
betreffende leidinggevende in staat het dossier te bestuderen in de werkruimte van de 
administratie: personeelsdossiers mogen deze ruimte niet verlaten ! De volgende functionarissen 
hebben zelfstandig toegang tot de dossierkast: 
- manager P,O & O 
- raad van bestuur 
- salarisadministrateur 
- hoofd E.A.D. 

 
 
2.3. Overigen/ algemeen 
 
– Verslagen (notulen) e.d. van bijeenkomsten en vergaderingen worden elektronisch bewaard en de 

papieren versies worden opgeslagen in afgesloten kasten, die alleen door bevoegden toegankelijk 
zijn. 

– Vernietiging vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de facilitair manager bij speciale 
bedrijven (dossiers en bulk). Losse vertrouwelijke documenten worden vernietigd in de  
papiervernietiger.  

 
 

3.  Fysieke toegang tot ruimten en locaties 
 

Voor alle locaties bij de Zorggroep Ena is er een sleutelplan. In dit plan is een hiërarchie opgenomen 
en staat geregistreerd welke functionaris toegang heeft tot welke ruimte(n). 
Alle locaties hebben een sluitplan (KB systeem). 
Een zogenaamd ‘druppelsysteem’ (elektronische toegang) is van toepassing in de locatie  
Nieuw Avondrust. Tevens is hier de verpleegunit als BOPZ afdeling toegankelijk middels een 
elektronisch toegangssysteem met cijfercode. 
 
Alle uitgegeven sleutels worden geregistreerd en een sleutelverklaring wordt bewaard in het dossier 
van de cliënt of de medewerker. Bovendien vindt er door middel van een softwareprogramma 
registratie plaats.    
 

4.  Telefonie, e- mail en faxverkeer, gebruik internet, intranet en printafdrukken 
 

Voor het gebruik van telefonie, e-mailverkeer, internet en intranet gelden de volgende gedragsregels:  
– Deze systemen worden in de organisatie gebruikt als communicatiemiddel. 
– Telefoonverkeer vindt plaats tussen functionarissen en als oproepsyteem voor cliënten. 
– Gesprekken per telefoon worden discreet gevoerd: de gebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor.   
– Bij intranet, e- mail- en faxverkeer zijn de gebruikers zich bewust van het gevaar van onbedoeld 

verzonden boodschappen en /of misbruik door derden. 
– Om misbruik te voorkomen zijn er autorisaties (inlogcodes en paswoorden) afgegeven voor 

beperkt gebruik van programma’s en websites.  
– Dit geldt met name voor de toegang tot de zorgdossiers, de financiële, cliënten- en 

medewerkersadministratie.  
– Het kwaliteitshandboek is in principe voor iedere medewerker toegankelijk. 
– Door gebruik van het Intranet worden soms documenten naar een verkeerd e-mail/ of printeradres 

verzonden: zo spoedig mogelijk na vaststelling van deze onjuist geadresseerde verzending wordt 
deze ongedaan gemaakt, door contact te leggen met de onjuist geadresseerde.  

– Voor het gebruik van groepsprinters en groepsfaxen (deze staan op de administraties in Nieuw 
Avondrust, Huis in de wei en Ruimzicht) gelden speciale gedragregels: na verzending van 
documenten met persoonsgegevens belt de afzender met de geadresseerde functionaris en 
vraagt deze het binnenkomende bericht persoonlijk te willen ontvangen. 
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– De beveiliging van het uitwisselingsverkeer van cliëntgegevens is geregeld via een overeenkomst 
met de organisatie VECOZO (Veilige Communicatie Zorg). Door het ZOTO web kunnen 
zorgorganisaties en zorgkantoren gegarandeerd veilig cliëntgegevens communiceren. 

 
 

5.  Postverwerking 
 

Voor de verwerking van poststukken is een procedure vastgelegd in het kwaliteitshandboek: 
in de procedure P/FZ/06 verzorgen post.   
 
 
  


