
Gegevensregister van de Hoeksteen, praktijk voor kinderpsychiatrie  
 
Website: www.kinderpsychiatriedehoeksteen.be   
 

• Er worden geen persoonsgegevens verzameld via deze website  

• Er wordt niet gewerkt met cookies, functionele of tracking cookies op deze website 

• Verschillende pagina's van onze website kunnen links bevatten naar andere 
websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze 
Website. Wij raden de gebruiker aan de bepalingen over gegevensbescherming op 
de andere sites te bekijken. 

 

Afspraken agenda in Outlook 
 

• Naam patiënt, voornaam patiënt, geboortedatum, telefoonnummer moeder/vader 
(eventueel stiefouder(s) patiënt), emailadres moeder/vader (eventueel stiefouder(s) 
patiënt), datum en type afspraak wordt geregistreerd. 

• Overlegmomenten: naam aanwezigen (ouders, vertegenwoordigers school, CLB, 
therapeuten) worden genoteerd. 

• Gegevens worden 1 jaar bijgehouden  

• Enkel toegankelijk voor de secretariaatsmedewerker van de praktijk, Dr. Lieve 
Swinnen, kinderpsychologen en -therapeuten, allen werkzaam in de praktijk De 
Hoeksteen in het kader van hun professionele activiteit, gebonden aan het 
beroepsgeheim →gegevens worden NIET aan derden verstrekt  

• Voldoende beveiligd programma op de server 
 
 

Dossierbeheer: gegevens van het medisch dossier verschijnen NIET ONLINE 
 

• Patiëntgegevens: naam/voornaam patiënt, geboortedatum; namen 
ouders/stiefouders, bezochte school/verantwoordelijk CLB, betrokken therapeuten, 
ziekenfonds. Van iedere patiënt wordt een foto digitaal bewaard.  

• Medisch dossier/programma, alleen gebruikt voor medische doeleinden (kinder- en 
jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling of medische expertise), facturatie 
aan de ziekenfondsen  

• Binnenkomende informatie: verslaggeving door derden (school/CLB, therapeuten,…) 
wordt in het medisch dossier bewaard.  

• Op basis van het programma dossierbeheer wordt van iedere raadpleging of overleg 
een verslag gemaakt voor medisch gebruik en indien nodig verzonden naar een 
met de patiënt of zijn ouders overeengekomen bestemmeling(en). Dit verslag 
wordt bewaard in het medisch dossier, dat 30 jaar wordt bewaard. De patiënt of zijn 
ouder -bij minderjarigheid van de patiënt- heeft inzage in deze verslaggeving. 

• Persoonlijk toegeleverde gegevens vanwege de patiënt, zijn ouders of externen 
kunnen verbeterd of verwijderd worden uit het verslag en uit het dossierbeheer. 
Hetero-anamnestische gegevens of kinderpsychiatrische/kinderpsychologische 
observaties/interpretaties/besluiten en adviesen kunnen niet verbeterd of verwijderd 
worden uit het verslag of uit het dossierbeheer.  

• Enkel toegankelijk voor de secretariaatsmedewerker van de praktijk, Dr Lieve 
Swinnen en de kinderpsychologen en therapeuten, allen werkzaam in de praktijk De 
Hoeksteen, in het kader van hun professionele activiteit, gebonden aan het 
beroepsgeheim.  

• Gegevens worden minimaal 30 jaar bewaard (volgens de huidige wetgeving)  

• Sterk beveiligd programma 
 

http://www.kinderpsychiatriedehoeksteen.be/
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