VSV Achterhoek Oost
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met jullie gegevens en zullen deze nooit delen met anderen dan elkaar. Als het nodig is
dat er gegevens gedeeld worden met andere zorgprofessionals dan zullen we daar toestemming voor vragen.
Wij hebben een beroepsgeheim.

Gebruik van gegevens
Wat gebeurt er met mijn gegevens? Als je besluit deel te nemen aan de screening, worden er gegevens van je
gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen, een behandeling aan te bieden en de
kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.
Die gegevens worden vastgelegd in Peridos, een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij
de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij je screening betrokken zijn,
kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen.
Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het
screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor
heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet
aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de
hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij
daarvoor onderling gegevens vergelijken. Als je wilt, kunnen na afloop van de screening je persoonlijke
gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen ons.
Anderen dan je zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor
statistieken, bijvoorbeeld het aantal zwangeren dat gebruik maakt van prenatale screening, worden uitsluitend
anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te
herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk
onderzoek, dat nodig is om de prenatale screening steeds verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek
vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen
getroffen opdat de gegevens niet naar jou of jouw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn
herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat je gegevens in zo’n
uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je zorgverlener. Uiteraard heeft uw beslissing geen
enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Privacy verklaring in het kort
•
•
•
•
•
•
•
•

we gebruiken patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
patiëntengegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
patiëntengegevens worden niet langer dan nodig bewaart
we houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van
onbevoegden.
we vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen
behandelcontract gesloten is.
we informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
we informeren patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
we informeert patiënten indien er bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verricht wordt
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Info die naar de huisarts gaat
De zorgverlener zorgt ervoor dat de gegevens van de zwangerschap en kraambed worden doorgestuurd, na
toestemming, aan de huisarts en de jeugdgezondheidszorg. Er wordt aandacht besteed aan zaken die van
invloed kunnen zijn voor een volgende zwangerschap. Daarnaast worden zaken benoemd die een
vervolgcontrole behoeven bij de huisarts, zoals afbouwen van medicatie na hypertensie of glucosecontroles na
een diabetes gravidarum.

Vitamine K
·
Vitamine K draagt bij aan een goede bloedstolling, het wordt aangemaakt in de darmen, maar bij
pasgeborenen is dit nog onvoldoende ontwikkeld. Daarom is het advies om dit meteen na de bevalling te
geven. De verloskundige heeft dit bij zich en zal dit in het mondje van de baby druppelen (3 druppels).
·
Krijgt de baby borstvoeding dan zult u vanaf dag 8 ook extra vitamine K moeten gaan geven, omdat er in
de borstvoeding onvoldoende vitamine K blijkt te zitten. U geeft dit gedurende 3 maanden.
·
Als u kunstvoeding geeft (of meer dan de helft van de voeding die uw baby krijgt, is kunstvoeding) dan is
extra vitamine K geven niet nodig.
·
In het ziekenhuis te Winterswijk (SKB) krijgt de baby, wanneer u dit wilt en toestemming geeft, een injectie
met vitamine K. De baby krijgt op deze manier meteen een hoeveelheid vitamine K voor 3 maanden.
·
Er zal u om toestemming worden gevraagd om vitamine K te geven. Meer informatie; www.knov.nl
(vitamine K beleid)

VSV ACHTERHOEK OOST – PROTOCOL basiszorgpad – extra informatie
Gepubliceerd in 2020

2

