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Privacy .
Het kan overkomen dat een genomen standpunt, een stelling, een bepaalde
opvatting, gewijzigd moet, of wel mag worden. Het overkwam mij en in drie
stappen wil ik het met u delen.
De eerste stap;
Wij beleven continu prettige verblijdende belevenissen die we bewaren en
koesteren. Wij beleven ook onprettige belevenissen die soms lang ons blijven
achtervolgen. Mijn stelling is in de loop der tijd geworden;
Bij dit soort van gebeurens, zijn het onprettige zaken waar jezelf niets aan kan
doen of veranderen, vergeet ze en ban ze uit je brein. De stress kan aldus geen
vat op jou verkrijgen.
De tweede stap;
Het betreft een voor mij ernstig overkomen rugletsel, door val, of een van jaren
terugkerend letsel. Ik ga na overleg met mijn huisarts en fysiotherapeut
afspraken maken met een orthopeed. Deze adviseert mij om voorgaande
medische informatie bij zijn kliniek te bezorgen.
Jaren terug heb ik getekend akkoord te gaan met uitwisseling van mijn
medische gegevens tussen artsen onderling. Dus de assistenten van de artsen
in het Flevoziekenhuis te Almere , de huisartsen praktijk in Almere, beiden
waar ik vier jaar terug woonde en mijn tegenwoordige huisarts en Groene Hart
Ziekenhuis , voor mijn huidige woonoord Nieuwerkerk aan den IJssel, gebeld en
dacht, dit is een fluitje van een cent
Nee dus, Het is een toeter van een Euro. Door Europese aanpassing, gevolgd
door Nederlandse wetgevingen in het kader van de Algemene Verordening
Gegeven bescherming. A.G.V., is er nog al wat veranderd. Niemand
,uitgezonderd jij zelf, mag die medische data opvragen en doorgeven aan
andere vragende artsen.
Dat betekend in mijn geval twee dagen werken om alles te snappen en een
doorlooptijd van twee weken, dat is nog snel. Door het inschakelen van een
bevriende relatie als gemachtigde hoop ik de afspraak voor de orthopeed
gestand te doen.
Dank u wel overheid en mijnheer Adelheid Wolfsen. Ik hoop dat het toch
gelukken zal, ondanks de idiote gewijzigde privacy regels.
De derde stap;
Vervelend en nare zaken waar ik geen vat op heb wilde ik liquideren maar dat
standpunt ga ik wijzigen. Ik ga mij boos maken omdat de overheid wereld en de
hobbyisten op het AVG mij, met de leeftijd van 91 jaren voor deze puzzel zet
met alle risico’s van het op tijd doen gelukken van mijn medische behandeling.

Tevens dat deze zelfde overheid dienaren en hobbyisten van het AVG de
medicijn mannen en vrouwen, de artsen dus, niet vertrouwen, ondanks hun
medische geheimhouding eed.
Het overboord zetten van de geheimhouding eed woedt even over walst door
het A.V.G.
Stuur de verantwoordelijken voor deze waanzin naar instituten waar ze
puzzels voor de weekbladen kunnen ontwerpen. Door de Corona crisis komen
er zeker nieuwe nuchtere kandidaten vrij voor de ontstane vacatures.
Er staat ons wat te wachten.
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