Verklaring voor LUMC‐studenten
Confidentialiteit
U gaat studeren aan het LUMC en in het kader van uw studie zullen zich mogelijk op welke manier dan ook
contacten met patiënten voordoen, bijvoorbeeld tijdens demonstratiecolleges, tijdens het meelopen in de
kliniek of u gaat zelf het contact aan met een patiënt. Ook zullen zich in het kader van uw opleiding
contacten voordoen met medestudenten en in voorkomende gevallen met instructievrouwen en
simulatiepatiënten. Bovendien kan het vanwege uw opleiding zo zijn dat u in aanraking komt met
gegevens van patiënten of anderen. Ten aanzien van al deze contacten en het inzien van gegevens bent u
gebonden aan de geheimhoudingsplicht als hieronder geformuleerd bij a.

Gedragsregels
In het LUMC gelden allerlei regels onder meer op het gebied van orde, veiligheid en gezondheid, voor het
gebruik van ICT en ter bescherming van persoonsgegevens. Deze regels zijn veelal vastgelegd in een
protocol en te vinden op het studentenportaal (lumc.nl/studentenportaal). Als student wordt u geacht u
tijdens uw aanwezigheid in het LUMC ook aan deze regels te houden.
In het bijzonder wordt hier de aandacht gevestigd op:
- De LUMC‐code
- De code bescherming persoonsgegevens LUMC
- Personeels Identificatie Badge
- De gedragscode LUMC netwerk
- De gebouwgebruiksregels
Overige regels die gelden zijn bijvoorbeeld:
- Aanwijzingen van medewerkers van het LUMC dienen te worden opgevolgd
- Medische gegevens uit het patiëntendossier mogen onder geen beding uit het ziekenhuis naar elders
worden meegenomen
- Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen geen beeld‐, geluids‐ of filmopnamen in het
gebouw worden gemaakt
Het LUMC vraagt u vanwege het bovenstaande door invulling en ondertekening het hiernavolgende te
verklaren:
Hierbij verklaar ik,
Naam:.….…………………………………………………………………………………
Voorletters:………………………………………………………………………………
Studentnummer:…...………………………………………………………………..
a.

dat ik alles wat mij bij het volgen van mijn opleiding(en) Geneeskunde/Biomedische
wetenschappen/Vitality and Ageing/Farmacie*) als geheim is toevertrouwd of mij als zodanig ter
kennis is gekomen en alles waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat het
vertrouwelijke informatie betreft aan niemand zal openbaren;
b. dat ik me aan de gedragsregels van het LUMC zal houden.
Leiden,………………………………….…………………………………………………
Handtekening:……..………………………………………………………………….
*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

