GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR
VROEDVROUWENPRAKTIJK ‘DE OEVER’

1. Wettelijk kader
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2. Doel verwerking
Met dit formulier wenst Vroedvrouwenpraktijk ‘de Oever’ uw toestemming te vragen
om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw
zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.
Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een
adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/
arbeid/ bevalling/ postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te
bereiken met andere collega-zorgverleners.

3. Verwerkingsverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van Vroedvrouwenpraktijk ‘de Oever’, bestaande uit Emma
Coppenolle, Minke Siesling , Sofie Ommeslagh en Yakina Putman met praktijk te
Brugge en ondernemingsnummer BE 0675819883
Hierbij zal Sofie Ommeslagh als centraal contactpunt bereikbaar zijn op het nummer
0475904712 of via info@de-oever.be

4. Rechten parturiënte
U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier,
te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend
geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben,
kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet
meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat
de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.
U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten
overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze
persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden
omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw
persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen
niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw
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persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar
niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.
Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke
vereisten
zijn
verwerkt,
dan
kan
u
klacht
indienen
bij
de
Gegevensbeschermingsautoriteit
(contactgegevens
beschikbaar
via:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de
verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/
misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.
Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens
verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan
steeds
uw
toestemming
intrekken
door
dit
te
melden
aan
de
verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een
reden moet opgeven.
Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw
persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit
formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of
van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de
wettelijke bewaringsplicht. Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in
te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige
zorgverlening.
Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw
rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw
persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde
verwerkingsverantwoordelijke.
BEREIKBAARHEID VAN DE VROEDVROUWEN
Vroedvrouwenpraktijk 'de Oever' is een open praktijk waar iedereen welkom is. We
willen continue bereikbaarheid verzekeren voor iedereen die in onze praktijk is gekend.
We zijn er graag voor jullie op ieder moment. Dit vraagt echter een grote inzet van elk
lid van ons team. Uit respect voor onszelf en ons gezin vragen we jullie onderstaande
afspraken te respecteren:
•
•
•

Wij zijn elke werkdag telefonisch te bereiken tussen 08u30 en 18u (vrijdag tot
17u) voor vragen en het maken van afspraken.
Na de kantooruren en in het weekend kan er gebeld worden voor DRINGENDE
MEDISCHE VRAGEN en DIAGNOSE arbeid naar het wachtdienstnummer
Voor vragen en het maken van afspraken vragen we jullie te bellen.

TARIEVEN VROEDVROUWENPRAKTIJK ‘DE OEVER’

Totale bedrag

Tussenkomst

Eigen opleg

Tijdens de zwangerschap

Intake: eerste consult

50,00 €

18,04 €

31,96 €

Volgende medische raadpleging 30'

27,06 €

27,06 €

0,00 €

Individuele voorbereiding 60'

48,04 €

18,04 €

30,00 €

Zwangerschapscursus 7 sessies

85,00 €

HypnoBirthing®
Groep (5 lessen)

160 €

Individueel (5 lessen)

450 €

Arbeid en bevalling
Medische zorgen arbeid en bevalling

variërend

Volledig

0,00 €

Wachtdienstvergoeding arbeid

200,00 €

Geen

200,00 €

Wachtdienstvergoeding thuisbevalling

350,00 €

Geen

350,00 €

Aanwezigheid vroedvrouw in ziekenhuis

350,00 €

Geen

350,00 €

Huur bad + aankoop hoes

100,00 €

Geen

100,00 €

Variërend

Volledig

0,00 €

€ 5 per bezoek

Geen

5€

€ 10-15 of 20€

Geen

10-15-20€

200 €

Max 100 €

Babymassage

75,00 €

Geen

75,00 €

Babymassage individueel

55,00 €

Geen

35,00€

Kraamperiode
Postnatale zorgen
Kilometervergoeding
< 5 km centrum Brugge
Kilometervergoeding
> 5 km-10km-15km centrum Brugge
Postnatale oefeningen

In onze praktijk hebben we ervoor gekozen om geconventioneerd te zijn. Dat wil
zeggen dat een groot deel van de kosten rechtstreeks door de mutualiteit worden
vergoed. Wanneer de mutualiteit geen tussenkomst voorziet, krijg je van ons een
onkostennota die je kan voorleggen aan je hospitalisatieverzekering. Sommige
verzekeringen betalen (een deel van) de kosten terug. Wij kunnen niet instaan voor
het al of niet terugbetalen door hospitalisatieverzekeringen. Indien er zich
problemen met de mutualiteit voordoen, worden de bedragen alsnog aan de
parturiënte gevraagd.
Voor alle cursussen geldt dat je inschrijving pas definitief is na storting van het
inschrijvingsgeld op rekeningnummer van ‘de Oever’ BE21 9730 0243 1603.
Vermeld je naam en de cursus. Bij annulatie voor de 14e dag vòòr de aanvang van de
cursus wordt het bedrag terugbetaald, verminderd met een administratiekost van
15€. Annulatie binnen de 14 dagen voor de start van de cursus wordt enkel
terugbetaald indien er een medische reden is, verminderd met een administratiekost
van 15€. Stopzetting tijdens de periode van de cursus wordt om geen enkele reden
terugbetaald. Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Afhankelijk van de gevolgde
cursus zijn er verschillen naar terugbetaling van de mutualiteit:
•
Prenatale cursus: aangezien wij werken met het derdebetalerssysteem,
krijgen wij per les dat je aanwezig bent een extra vergoeding van de
mutualiteit. Het bedrag dat je ons betaalt is de opleg.
•
HypnoBirthing: hier wordt ook gewerkt met het derdebetalerssysteem. Per
les dat je aanwezig bent wordt nog een extra vergoeding aan je mutualiteit
gevraagd. Het bedrag je ons betaalt is de opleg.
•
Babymassage: geen tussenkomst van de mutualiteit
•
Zwangerschapsyoga: geen tussenkomst van de mutualiteit
•
Postnatale cursus: Het bedrag dat je ons betaald is het volledige
bedrag. Het bedrag dat terugbetaald wordt door jouw ziekenfonds is
afhankelijk van het aantal aanwezige lessen. Op het getuigschrift
kunnen enkel de gevolgde lessen vermeld staan.

Koppels die kiezen voor ‘begeleiding tijdens de arbeid’ betalen de
wachtdienstvergoeding op het voorafgaand huisbezoek en ten laatste tegen 37 weken
zwangerschap. De wachtdienstvergoeding omvat het huisbezoek en de continue
bereikbaarheid van één van onze vroedvrouwen tussen de periode van 37 tot 42
weken. Indien koppels voor 37 weken bevallen krijgen ze, indien er geen beroep
gedaan werd op één van ons de vergoeding terugbetaald. Na 37 weken zwangerschap
wordt deze vergoeding in geen enkel geval terugbetaald.
Voor afspraken die zonder tijdige verwittiging (3uur op voorhand), niet worden
nagekomen, kan een schadeloosstelling van 30€ worden aangerekend.
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BEDRAG KILOMETERVERGOEDING

5

-

10

-

15 - 20 €

per pre –en of postnataal huisbezoek

BEDRAG KILOMETERVERGOEDING

5

-

10

-

15 - 20 €

per pre –en of postnataal huisbezoek

TOESTEMMING PARTURIËNTE

TOESTEMMING PARTURIËNTE

Ik, ondergetekende, verklaar alle informatie (zie document in infomapje ‘de Oever, 3
bladzijden, recto verso) over de tarieven, de bereikbaarheid van de vroedvrouwen en de
verwerking van de persoonsgegevens te hebben gelezen en aanvaard.

Ik, ondergetekende, verklaar alle informatie (zie document in infomapje ‘de Oever, 3
bladzijden, recto verso) over de tarieven, de bereikbaarheid van de vroedvrouwen en de

Naam/Voornaam......................................................................................................................................
Geboortedatum.......................................................................................................................................
Straat........................................................................................................................................................
Nummer…………………………………………………………………………………………………………………Bus……………………….
Postnummer……………………………………………………………...............................................................................
Gemeente.................................................................................................................................................

Handelend in eigen naam

HANDTEKENING, voorafgaand door “gelezen en goedgekeurd”
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verwerking van de persoonsgegevens te hebben gelezen en aanvaard.

Naam/Voornaam......................................................................................................................................
Geboortedatum.......................................................................................................................................
Straat........................................................................................................................................................
Nummer…………………………………………………………………………………………………………………Bus……………………….
Postnummer……………………………………………………………...............................................................................
Gemeente.................................................................................................................................................

Handelend in eigen naam

HANDTEKENING, voorafgaand door “gelezen en goedgekeurd”

