
 
Uw privacy  
bij Geriant
Geriant: hulp bij dementie



2

Uw privacy  
bij Geriant
Voor wie is deze brochure
Met ‘u’ bedoelen we in deze brochure de persoon die als cliënt  

is ingeschreven bij Geriant. De informatie is ook bestemd voor  

wettelijk vertegenwoordigers van personen die in zorg zijn bij  

Geriant. Meestal zijn dat de partner of andere familieleden.

Privacyreglement
Deze informatie beschrijft niet tot in detail uw privacyrechten.  

Al uw privacyrechten zijn beschreven in het privacyreglement van  

Geriant. U kunt dit reglement vinden op de website van Geriant via  

www.geriant.nl/uwbelangen/privacy. U kunt het privacyreglement  

ook opvragen bij de functionaris gegevensbescherming van Geriant  

via info@geriant.nl of bel via 072 527 03 90. 

De ervaring leert echter dat het hele reglement voor veel mensen niet 

eenvoudig leesbaar is, daarom hebben we de belangrijkste zaken in  

deze folder samengevat.

Informatie over u
U krijgt hulp en ondersteuning van Geriant. Om die hulp te kunnen 

bieden, houden wij een dossier bij waarin we informatie over u 

vastleggen. Ook wisselt Geriant informatie over u uit met andere 

zorgaanbieders en instanties die betrokken zijn bij de zorgverlening.  

In deze folder vindt u informatie over uw privacy-rechten. 
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Welke informatie
Het gaat om informatie als uw naam, adres, burgerservicenummer, 

ziektekostenverzekering, uw diagnose, de medicijnen die u gebruikt en  

uw gezondheidstoestand. Ook houden we een verslag bij van onze 

contacten met u en de activiteiten die we gedurende de hulpverlening 

uitvoeren met daarbij de bijzonderheden over u waarvan het nodig is dat 

onze hulpverleners die weten voor goede hulpverlening. 

Ook legt Geriant informatie vast in uw dossier die afkomstig is van uw 

huisarts, specialist en/of van andere instanties die bij u betrokken zijn.  

Het is voor onze hulpverlening van belang dat wij deze informatie kennen.

Tenslotte leggen we contactinformatie vast van uw naasten die optreden 

als uw wettelijk vertegenwoordiger, mentor, contactpersoon of andere 

belangrijke betrokkene. Geriant legt alleen die informatie vast die nodig  

is voor goede hulpverlening.

Vastlegging
Geriant legt informatie over u vast in het dossier zoals dat is 

voorgeschreven in een aantal wetten. Die wetten zijn:

■ Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

■ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

■ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
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Toestemming
De wet schrijft voor dat u Geriant schriftelijk toestemming moet geven 

voor:

■  Het vastleggen van informatie over u en uw naastbetrokkenen in  

het dossier van Geriant;

■  Het uitwisselen van informatie, zowel het verstrekken als opvragen, 

over u met andere instanties;

■ Gebruik van uw informatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarom zal de hulpverlener van Geriant in één van de eerste gesprekken 

vragen of u het toestemmingsformulier wil ondertekenen.

U mag uw toestemming altijd weer deels of helemaal intrekken. U kunt 

dat bespreken met uw casemanager, arts of daarover contact opnemen 

met de functionaris gegevensbescherming bij Geriant. Zijn/haar 

contactgegevens vindt u onderaan deze informatie.

Uitwisseling
Uw hulpverlener bij Geriant zal meestal een aantal zaken voor u gaan 

regelen, zoals thuiszorg, dagopvang, medicijnen of een indicatie voor 

opname in een verpleeghuis. Dat kan alleen als uw Geriant-hulpverlener 

bepaalde informatie over u aan die andere instantie mag geven. Het gaat 

daarbij alleen om die informatie die nodig is voor het verkrijgen van hulp 

van die andere instantie. 

Ook is het soms nodig dat Geriant informatie over u van een andere 

instantie krijgt. Zo is het belangrijk dat de Geriant-arts weet welke 

medicijnen u gebruikt of welke lab-uitslagen er zijn. Dan vraagt Geriant 

informatie over u bij andere instanties zoals uw apotheek, specialist of 

huisarts. Ook hier vragen we weer alleen de informatie die we echt nodig 

hebben.
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Geheimhouding
De medewerkers van Geriant die uw informatie mogen inzien, moeten die 

informatie geheim houden. Dat zijn bijvoorbeeld hulpverleners die bij de 

zorgverlening zijn betrokken en administratieve medewerkers die hen 

daarin bijstaan. Zij hebben daarvoor via hun arbeidscontract met Geriant 

een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In het dagelijks werk wordt 

er ook op toegezien dat zij daar zorgvuldig in blijven handelen.

Wetenschappelijk onderzoek
Geriant doet regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek door 

wetenschappelijke instituten zoals universiteiten. We hopen dat via dat 

onderzoek nieuwe, betere vormen van behandeling en zorg beschikbaar 

komen. Daarvoor gebruiken de onderzoekers informatie uit dossiers van 

Geriant. Geriant mag die informatie alleen aan de onderzoekers geven als 

die zodanig is bewerkt dat de informatie niet meer op u is terug te voeren, 

dat wordt geanonimiseerd genoemd. Overigens mag dat ook alleen als u 

hebt aangegeven dat we uw informatie voor wetenschappelijk onderzoek 

beschikbaar mogen stellen. U kunt er dus bezwaar tegen maken dat we uw 

geanonimiseerde informatie voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken.
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Uw rechten
U of uw wettelijk vertegenwoordiger heeft de volgende rechten:

■  U kunt uw toestemming voor vastlegging en/of uitwisseling van 

informatie uit uw dossier altijd weer intrekken of gedeeltelijk 

intrekken.

■  U heeft recht op inzage in uw dossier.

■  U heeft het recht onjuiste informatie in uw dossier te laten corrigeren 

of wijzigen.

■  U heeft het recht een verklaring te laten toevoegen aan uw dossier. 

■  Geriant moet de correcties en wijzigingen in uw dossier doorgeven 

aan instanties aan wie de informatie is verstrekt.

■  Geriant is verplicht informatie te vernietigen die ten onrechte in uw 

dossier staat. Dat kan bijvoorbeeld gaan om gegevens van een 

onjuiste contactpersoon of informatie over u die niet nodig is voor 

goede hulpverlening door Geriant.

■  U kunt een klacht indienen bij Geriant of bij de Autoriteit Persoons

gegevens over de verwerking van uw gegevens door Geriant of door 

een organisatie die namens Geriant uw gegevens verwerkt.

Geen toestemming
Geeft u geen toestemming voor vastlegging of uitwisseling van informatie, 

dan is hulpverlening niet goed mogelijk. Geeft u geen toestemming voor 

het maken van een dossier over u, dan kan Geriant u niet in zorg nemen. 

Maakt u bezwaar tegen uitwisseling van informatie met andere instanties, 

dan kan dat gevolgen hebben voor goede hulpverlening of voor uw 

gezondheid. Doet zich dat voor, dan bespreken we dat met u of met  

uw wettelijk vertegenwoordiger. We vertellen u dan wat de gevolgen 

kunnen zijn als u geen toestemming geeft voor uitwisseling van 

informatie. U kunt dan op basis van die informatie overwegen of u uw 

toestemming inderdaad niet geeft en de mogelijke gevolgen daarvan 

accepteert. Dat leggen we dan ook weer vast in uw dossier.
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Bewaartermijn
We bewaren uw dossier vijftien jaar vanaf het moment dat de hulpverlening 

met u is beëindigd. Na vijftien jaar wordt de informatie vernietigd. Deze 

bewaar termijn is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelings

overeenkomst (Wgbo). In enkele uitzonderlijke gevallen mag uw dossier langer 

worden bewaard, bijvoorbeeld als uw vorm van dementie erfelijk is en het in 

het belang van uw kinderen en kleinkinderen is dat ze de informatie daarover 

later kunnen bekijken en aan hun arts kunnen overhandigen. Ook mogen we 

het dossier langer bewaren als Geriant in een rechterlijke procedure zou zijn 

verwikkeld over de hulpverlening aan u.

Bescherming bij automatisering 
Voor de hulpverlening aan u maakt Geriant gebruik van een apart daarvoor 

ontwikkeld digitaal dossier. Geriant slaat uw informatie daarin op. Ook maakt 

Geriant gebruik van andere geautomatiseerde systemen waarin we delen van 

informatie over u opslaan. Denk daarbij aan het systeem waarmee we de 

geboden hulpverlening declareren bij uw zorgverzekeraar. Daarvoor heeft 

Geriant overeenkomsten afgesloten met de betreffende automatiserings

bedrijven waarin afspraken zijn gemaakt over bescherming van uw privacy.  

Zo is uw dossier beveiligd voor inzage door onbevoegde personen en zal 

informatie over u niet buiten de Europese Unie worden gebracht bijvoorbeeld 

via opslag in een datacentrum buiten Europa.

Functionaris gegevensbescherming
Geriant heeft een medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming 

van privacygevoelige informatie, bereikbaar via telefoonnummer 072 527 03 90 

of via info@geriant.nl.

U kunt bij hem/haar informatie vragen, bijvoorbeeld over het indienen van 

een klacht. U kunt een klacht ook rechtstreeks bij de Autoriteit Persoons

gegevens indienen. Zie daarvoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.

nl of via het telefoonnummer 0900  2001 201 (bereikbaar: maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur én van 14.00 tot 17.00 uur).



Geriant
Deze informatie is afkomstig van Geriant: www.geriant.nl.

U kunt Geriant bereiken via 072 527 03 90 of via info@geriant.nl.

Geriant is bereikbaar op het adres Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard. 

Geriant heeft ook vestigingen in Den Helder, Alkmaar en Hoorn.

Adressen 

Geriant Kop van Noord-Holland 
Drs. F. Bijlweg 4,  
1784 MC Den Helder 
T 0223 648 100 
E info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord 
Titanialaan 15a,  
1702 AZ Heerhugowaard 
T 072 527 03 90 
E info2@geriant.nl 

Geriant Noord-Kennemerland Zuid 
James Wattstraat 10a,  
1817 DC Alkmaar 
T 072 514 66 66 
E info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland 
Maelsonstraat 1,  
1624 NP Hoorn 
T 0229 741 741 
E info4@geriant.nl 

Kop van Noord-Holland

Hoorn

West-Friesland

Noord-Kennemerland

Heerhugowaard

Alkmaar

Den Helder
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Geriant-kliniek 
Titanialaan 15a,  
1702 AZ Heerhugowaard 
T 072 527 22 65 
E info3@geriant.nl 

Geriant (bedrijfsbureau en directie) 
Titanialaan 15a,  
1702 AZ Heerhugowaard 
T 072 527 03 90 
E info@geriant.nl



Formulier voor toestemming
tot inzage en uitwisseling van dossiergegevens

Hierbij geef ik aan Geriant toestemming tot het aanleggen van een dossier met mijn gegevens. In het kader van 
mijn behandeling geef ik toestemming aan Geriant om, digitaal of schriftelijk, mijn relevante dossiergegevens 
op te vragen, dan wel te verstrekken aan de onderstaande instanties. U geeft met de keuze ‘ja/nee’ per 
instantie aan of u toestemming geeft. Op de achterzijde van dit formulier kunt u uitzonderingen aangeven of 
nadere toelichting opnemen. Vergeet niet ook aan de achterzijde te ondertekenen.

Cliëntgegevens

Naam / geboortenaam

Voorletters

Geboortedatum

BSN

Woonplaats

Naam casemanager

Naam behandelend arts

Instantie Naam ja / nee

Huisarts ja / nee

Apotheek1 ja / nee

Ziekenhuis ja / nee

Specialist ja / nee

Gemeente2 ja / nee

CIZ2 ja / nee

GGZ ja / nee

Thuiszorg ja / nee

Andere zorgorganisatie ja / nee

Landelijk Schakelpunt ja / nee

Anders ja / nee

1.  Bij het voorschrijven van medicatie is de arts van Geriant verplicht uw actuele medicatielijst bij de apotheek 
op te vragen.

2.  Bij iedere CIZ of gemeenteaanvraag zullen wij deze mondeling met u bespreken en uw toestemming vragen.



Datum Handtekening

Datum Handtekening

Indien de cliënt niet zelf kan tekenen, kan de handtekening worden gezet door 
een vertegenwoordiger van de cliënt:

Naam contactpersoon

Relatie met de cliënt

Vermeld hieronder eventueel de instelling waarvoor GEEN toestemming wordt 
gegeven:

Eventuele toelichting

Meer weten?  W www.geriant.nl  T 072  527 03 90  E info@geriant.nl


