Privacybescherming

bij laboratoriumonderzoek

Klinisch Chemisch Laboratorium

Om de privacy van personen te beschermen stelt de wet strenge regels
aan het registreren en verwerken van persoonsgegevens. Volgens de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het ziekenhuis verplicht uw
gegevens vertrouwelijk te behandelen en u dit te melden.
Via deze folder informeren wij u over de manier waarop het
afnamelaboratorium van het BovenIJ ziekenhuis en de daarbij behorende
prikposten in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Oostzaan daarmee omgaan.

Bescherming persoonsgegevens
De uitslagen van uw onderzoek en uw persoonsgegevens worden verwerkt in
het laboratorium informatie systeem van het BovenIJ ziekenhuis. Bij deze
registratie is de privacy-regeling van toepassing die voldoet aan de wettelijke
eisen zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gebruik van lichaamsmateriaal
Bij uw bezoek aan een van de afnameposten van het BovenIJ ziekenhuis
wordt bloed van u afgenomen en/of levert u urine of een ander
lichaamsmateriaal in. Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is
soms nog materiaal over. Overgebleven bloed, urine of andere
lichaamsmaterialen kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsbewaking,
kwaliteitscontrole, het uittesten van nieuwe methoden of voor scholing van
laboratoriummedewerkers of stagiaires. Dit gebeurt geanonimiseerd.
Dit betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is.
Restanten van het onderzoek van lichaamsmateriaal worden nooit gebruikt
voor commerciële doeleinden.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw overgebleven
lichaamsmateriaal kunt u dit aangeven. U dient dit kenbaar te maken aan de
medewerker van het afnamelaboratorium voor of tijdens de afname.
Uw bezwaar wordt vastgelegd in ons systeem.

Kwaliteit op het BovenIJ laboratorium
Het keurmerk voor klinisch chemische en hematologische laboratoria is het
kwaliteitscertificaat van CCKL.
CCKL is dé stichting ter bevordering van de kwaliteit van het
laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de
gezondheidszorg.
Het accreditatiekeurmerk van CCKL toont aan, dat onafhankelijke
deskundigen hebben geconstateerd dat het laboratorium van het BovenIJ
ziekenhuis een goed en actief kwaliteitsbeleid voert.
De operationele procedures, theoretische en praktische kennis,
klachtafhandeling en de correctie van eventueel gemaakte fouten zijn als
goed beoordeeld.
Kortom: het laboratorium van het BovenIJ ziekenhuis verstaat zijn vak en
biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen.
Het laboratorium van het BovenIJ ziekenhuis is sinds 24 februari 2010 in het
bezit van dit kwaliteitscertificaat.

Adres prikposten buiten het BovenIJ ziekenhuis:
Prikpost Gezondheidscentrum Tuindorp Oostzaan
Meteorensingel 29, geopend op werkdagen van 8.30 – 11.00 uur.
Prikpost Gezondheidscentrum Tuindorp Nieuwendam
Avenhornstraat 41, geopend op werkdagen van 8.30-11.00 uur.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak?
Neem contact op met de polikliniek. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24
uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in
rekening. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens
kantooruren naar de receptie van het klinisch chemisch laboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie

020 - 634 6346

Klinisch chemisch laboratorium

020 – 634 6421

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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