Taakgebied

Ondertitel / Specificatie

Classificatiecode Selectie

Diensten, verrichtingen en tarieven
Tarieven ambulancedienst, CPA
-1.771

Gezondheidszorg

-1.771

Alternatieve geneeswijzen (homeopathie, accupunctuur etc)
Chirurgie (incl. transplantatie, implantatie)
Diagnostiek
Eerste Hulp, EHBO
Farmacologie
Fysiotherapie
Geneeskundige behandeling
Kwaliteitszorg. Protocollering. Evidence based medicine
Radiotherapie
Tandheelkundige behandeling
Versterking openbare gezondheidszorg
Voorschriften en richtlijnen
Wetenschappen op gebied van de gezondheidszorg
Gezondheidszorgbeleid. Gezondheidsondezoek.
Gezondheidsbevordering. Gezondheidsbescherming.

-1.771.1

Gezondheidsonderzoek

-1.771.11

Epidemiologie
Gezondheidsenquête
Gezondheidsmonitor
Gezondheidsprofielen werkingsgebied
Individueel gezondheidsonderzoek
Leerlingengezondheidsprofiel
Motorische remedial teaching (MRT)
Psychosociale problematiek
Screening
Specifieke problematiek
Veiligheid (ongevallen en letsel)
Verzuimbegeleiding

Vastgestelde vernietiging taakgebieden bij klantorganisaties en HSC

link in Decos

Prognose toekomst bewaartermijn

Opmerkingen

7 jaar

c5

1 jaar na vervallen

a4

1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar
1-10 jaar
1 jaar na vervallen
1 jaar
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen

a4
a4
a4
c12
a4
a4
c12
c9/c12
a4
a4/c9/c12
a4
a4
a4

geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD
geen taak van de GGD

-1.771.1

Gezondheidszorgbeleid
Advisering volksgezondheidsbeleid gemeenten.
Gemeentelijk volksgezondheidsbeleid/ gemeentelijke
gezondheidsplannen

Bijzondere schoolgymnastiek
Borstkanker

Advies (vanuit project Informatiebeheer)

-1.713

Gezondheid
Voorschriften en richtlijnen

Baarmoederhalskanker

Selectie op categorie
zie tab Categorie voor
betekenis

B
B

Voorschriften en richtlijnen
aanlevering gegevens door gemeenten
Begeleidingscommissie bevolkingsonderzoeken.
Vergaderingen
Begeleidingscommissie bevolkingsonderzoeken. Taak en
samenstelling
resultaten en verslagen onderzoek

Voorschriften en richtlijnen
aanlevering gegevens door gemeenten
Begeleidingscommissie bevolkingsonderzoeken.
Vergaderingen
Begeleidingscommissie bevolkingsonderzoeken. Taak en
samenstelling
resultaten en verslagen onderzoek
per jaar / doelgroep
per jaar / doelgroep
naar doelgroep

naar doelgroep/problematiek
naar doelgroep
naar doelgroep/problematiek
schoolgaande jeugd

1 jaar na vervallen
1 jaar

a4
a13

B

a2

B
B

a1
c10

15 jaar
1 jaar na vervallen
1 jaar

c10
a4
a13

B

a2

B
B
B
5 jaar
5 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

a1
c10
a8/c10
c10
c10
c10
c10
c10
c10
c10
c10
c10
c10
c12

p. 1

Taakgebied
Gezondheidsbescherming

Ondertitel / Specificatie

Classificatiecode Selectie
-1.771.111

Crisisopvang.Vangnet
Dak- en thuislozenopvang
Geboorteregeling (abortus,sterilisatie e.d.)
Risicobegeleiding jeugdigen
Stervensbegeleiding, euthanasie, zelfdoding
Voorschriften en richtlijnen
Gezondheidsbevordering
Bevordering zelfstandigheid ouderen
Eetproblematiek
Externe vertrouwenspersoon
Genotmiddelen. Drugs

Gezondheidsvoorlichting
Lokaal gezondheidsbeleid
Gezondheidsverschillen

Voeding, gezonde voeding
Vroegtijdige onderkenning ontwikkelingsstoornissen
Voorschriften en richtlijnen
Zelfzorg

Vastgestelde vernietiging taakgebieden bij klantorganisaties en HSC

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

c10
c10
c10
c10
c16

1 jaar na vervallen

a4

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
B
5 jaar
5 jaar

c10
c10
a3/c10
c10
c10
c10
c10
c1
c10
c10

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
1 jaar na vervallen
5 jaar

c10
c10
c10
c10
c10
c10
c10
a6/c10
c10
a1/c2/c10
c9
c10
c10
c10
c10
a1/c2/c10
a4
c10

Advies (vanuit project Informatiebeheer)

link in Decos

Prognose toekomst bewaartermijn

Opmerkingen

-1.771.12

klachtenbehandeling
verslavingspreventie
naar campagne/doelgroep
onderwijsprojecten
naar doelgroep
beleid
Gezondheidsverschillen naar aspect, bijv. voeding, gebit
Gezondheidsverschillen naar doelgroep: wijken, migranten

Mantelzorg.Vrijwilligershulp
Ondersteuning opvoeding
Opvang ongevallen. Reanimatie
Preventie seksueel geweld
Preventieprogramma's sociaal gedrag
Preventieve tandheelkunde
Publieksevenementen. Publieksvoorlichting
Relationele vorming
Samenwerking gezondheidsvoorlichting / preventie
Schoolgezondheidsbeleid
Seksuele vorming
Sport

Selectie op categorie
zie tab Categorie voor
betekenis

naar onderwerp/doelgroep
cursussen
o.a. gericht op pesten, vandalisme, bedreiging
doelgroep, bijv. leeftijdsgroep
bijv. 'samen leven'

bewegingsstimulering
blessurepreventie
voorkomen hart- en vaatziekten, kanker
VTO-samenwerkingsverband
naar doelgroep

p. 2

Taakgebied
Informatie & documentatie

Ondertitel / Specificatie

Gezondheidswijzer
Informatiecentrum GGD
Lesmateriaal onderwijs

instelling
instelling
uitlening
samenstelling leskisten/pakketten
onderzoek en advisering
brochures (maken en uitgeven)

Organisatie gezondheidszorg

Classificatiecode Selectie
-1.771.121

indien medisch dossier
Huisartsenzorg

Medische opvang asielzoekers

Sociaal medisch onderzoek en advisering. Logopedie.
Bedrijfsgezondheidszorg

1-5 jaar
1-5 jaar
20 jaar
1-5 jaar

a4/c10
a4/c10
WGBO
a4/c10

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

zie tab toelichting

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

Jeugddossiers bewaren tot het 39e levensjaar
minderjarige. Laatste contact is t/m 18e
levensjaar

15 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
20 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
1-5 jaar
20 jaar

WGBO
a4/c10
a4/c10
a4/c10
a4/c10
WGBO
a4/c10
a4/c10
a4/c10
a4/c10
a4/c10
WGBO

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

zie tab toelichting

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

zie tab toelichting

5 jaar
max. 1 jaar
max. 1 jaar
max. 1 jaar
max. 1 jaar
5 jaar
max. 1 jaar
20 jaar
20 jaar

c12
c12
c12
c12
c12
c12
c12
WGBO
WGBO

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120
Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

zie tab toelichting
zie tab toelichting

10 jaar
10 jaar
5 jaar

c10
c10
a6/c10

1 jaar

c12

5 jaar
20 jaar

c10
WGBO

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

zie tab toelichting

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

-1.771.33
evt. naar regio of commissie

algemeen/naar doelgroep

Logopedie

-1.771.335

Logopedisch onderzoek en screening
Vervolgcontacten logopedie
Voorlichting
Bedrijfsgezondheidszorg

-1.771.337

Arbo dienst
Illegalen

-1.771.37

Illegalen
indien medisch dossier

Vastgestelde vernietiging taakgebieden bij klantorganisaties en HSC

a6/c10
a6/c10
a6
a6/c10
a6/c10
a6/c10

Opmerkingen

link in Decos

-1.771.3

Sociaal medisch onderzoek en advisering
Indicatiecommissie.RIO.
Advisering/beoordeling in kader Bijzondere Bijstand
Arbeidsgeschiktheidsbeoordeling
Beoordeling invalidenparkeerplaats of -kaart
Consultatie en begeleiding
Leerplicht. Schoolverzuim
Medische urgentie huisvesting
WMO-advisering
WVG-advisering

B
B
1 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

Prognose toekomst bewaartermijn

Advies (vanuit project Informatiebeheer)

-1.771.2

Eerste en tweedelijnsgezondheidszorg in het algemeen
Geestelijke gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg
Ouderenzorg. Bejaardenzorg
Peuter- en kleuterzorg
Verpleeghuiszorg
Verslaafdenzorg
Voorzorg
Ziekenhuiszorg
Zorg voor asielzoekers
Zorg voor lichamelijk gehandicapten
Zorg voor verschillende bevolkingsgroepen
Zorg voor verstandelijk gehandicapten
Zuigelingenzorg, kraamzorg en - verpleging.

Selectie op categorie
zie tab Categorie voor
betekenis

p. 3

Taakgebied
Verstrekkingen. Ambulancevervoer

Ondertitel / Specificatie

Verstrekkingen
Bloedtransfusie, plasma
Genees- en verbandmiddelen
Geneeskundige instrumenten, apparaten en
verpleegartikelen
Kunst- en hulpmiddelen
Voorschriften en richtlijnen

SOA / Aidsbestrijding
Tuberculosebestrijding

naar soort
screening en testen

Voorschriften en richtlijnen
Melding infectieziekte
Vaccinaties

Hepatitis B, incl dossier
Inhaalvaccinaties 4-19 jaar
Migranten
(Tropen) Reizigers vaccinatie
Vaccinatie 9-jarigen
Voorlichting
Instellingen gezondheidszorg. Beroepsoefenaren

Vastgestelde vernietiging taakgebieden bij klantorganisaties en HSC

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

Zie tab toelichting

1 jaar
1 jaar

a3/c12
a3/c12

1 jaar
1 jaar
1 jaar na vervallen

a3/c12
a3/c12
a4

20 jaar
B

WGBO
c1

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

5 jaar
5 jaar
5 jaar
2 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

c11
c11
c11

maximaal 5 jaar art 29 WPG
maximaal 5 jaar art 29 WPG
maximaal 5 jaar art 29 WPG

Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting

c11
c11
c11

maximaal 5 jaar art 29 WPG
maximaal 5 jaar art 29 WPG
maximaal 5 jaar art 29 WPG

20 jaar
divers
100 jaar patiënt
100 jaar patiënt
30 jaar
100 jaar patiënt
100 jaar patiënt
30 jaar
1 jaar na vervallen
5 jaar

WGBO
Richtlijn KNCVTBC
Richtlijn KNCVTBC
Richtlijn KNCVTBC
Richtlijn KNCVTBC
Richtlijn KNCVTBC

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

INT-17144593 Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
Vanuit AVG recht om dossier te vernietigen voor
verstrijken bewaartermijn
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting

maximaal 5 jaar art 29 WPG

INT-17142848

Zie tab toelichting

20 jaar
20 jaar
20 jaar

WGBO
WGBO
WGBO

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120
INT-17142848 Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120
Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

onderdeel jeugddossier

30 jaar bewaren, art 454 BW lid 3
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW
minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Verzoek vanuit team Infectieziektebestrijding beide
INT-17142848 klantorganisaties
Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120
Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120
Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120
Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

a4

20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
1-5 jaar

WGBO
WGBO
WGBO
WGBO
a4/a6/c10

1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen

a1/c2
a1/c2
a1/c2
a1/c2

1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen
1 jaar na vervallen

a4
a4
a4

Voor de zorg aan Hepatitis B patiënten is 30 jaar
noodzakelijk. Reden is dat zij niet kunnen
genezen en langere tijd gevolgd worden.
onderdeel jeugddossier
Zie tab toelichting
Zie tab toelichting
onderdeel jeugddossier

-1.772

Instellingen op het gebied van de gezondheidszorg

Bevoegdheden
Opleiding
Registratie en titelbescherming

Opmerkingen

-1.771.844

BMR (Bof, Mazelen en Rode Hond)
Beroepsgroep Hepatitis vaccinatie
DTP (Difterie, Tetanus en Polio)

Beroepsbeoefenaren

Prognose toekomst bewaartermijn

-1.771.84
naar soort
scholen
WKO
achtergrondinformatie WKO
keukens

BCG vaccinaties
patiëntgegevens
röntgenfoto's zonder afwijkingen
röntgenfoto's met afwijkingen
uitslagen tuberculinehuidreacties >= 5mm en IGRA
uitslagen tuberculinehuidreacties <= 5mm en IGRA

Overheids- en particuliere instellingen
Regionaal Patiënten / Consumenten Platform
Regionale klachtencommissie
Slachtofferhiulp

link in Decos

-1.771.8

Infectieziekten. Hygiëne

Hygiënebegeleiding
Hygiënische probleemsituaties
Preventie infectieziekten

Advies (vanuit project Informatiebeheer)

-1.771.58
Ritformulieren met gegevens

Infectieziekten. Hygiëne. Vaccinaties

Bestrijding infectieziekten
Hygiëne- en veiligheidsbegeleiding

Selectie op categorie
zie tab Categorie voor
betekenis

-1.771.5

Ambulancevervoer
Centrale Post Ambulancevervoer (CPA)
Organisatie en voorzieningen

Classificatiecode Selectie
-1.771.5

-1.772.4
o.a. patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars

-1.772.5

p. 4

Taakgebied

Ondertitel / Specificatie

Classificatiecode Selectie

Milieu. Milieukunde. Milieuhinder

-1.777

Milieu. Medische milieukunde

-1.777

Medisch milieukundig advies en voorlichting

5 jaar

Lucht-, water- en bodemverontreiniging

10 jaar

Milieuhinderlijke stoffen

10 jaar

Klachtenregistratieformulieren milieu

10 jaar na afronding

met vorming medisch dossier

Openbare veiligheid. Rampenbestrijding

-1.78

Openbare veiligheid, crisismanagement

-1.78

Voorschriften en richtlijnen

Arrestantenzorg
Benoeming gemeentelijke lijkschouwers
Bloed-en monsterafname
Geneeskundige verklaringen
Medisch dossier overledene
Vaststellen doodsoorzaken
Voorlichting
Voorschriften en richtlijnen

Vastgestelde vernietiging taakgebieden bij klantorganisaties en HSC

Vastgesteld in overleg GMV 200219

c14

Alles mbt Milieu op basis van de Wet
Publieke Gezondheid (artikel 2, lid 1
WPG)
zie tab Toelichting

Vastgesteld in overleg GMV 200219

link in Decos

Prognose toekomst bewaartermijn

c14

20 jaar

WGBO

1 jaar na vervallen

a4

Alles mbt Milieu op basis van de Wet
Publieke Gezondheid (artikel 2, lid 1
WPG)
zie tab Toelichting
Alles mbt Milieu op basis van de Wet
Publieke Gezondheid (artikel 2, lid 1
WPG)
zie tab Toelichting

Opmerkingen

Vastgesteld in overleg GMV 200219

Vastgesteld in overleg GMV 200219

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

-1.782

Beleidsontwikkeling
Beschermings- en hulpverleningsmaatregelen
Geneeskundige combinatie
Oefeningen
Opbouw, inrichting en organisatie bescherming en
hulpverlening
Opleiding en training
Rampenbestrijdingsmateriaal
Rampenplannen van derden
SIGMA team
Forensische geneeskunde

a6/c14

Alles mbt Milieu op basis van de Wet
Publieke Gezondheid (artikel 2, lid 1
WPG)
zie tab Toelichting

Alles mbt Milieu op basis van de Wet
Publieke Gezondheid (artikel 2, lid 1
WPG)
zie tab Toelichting

-1.777.3

Afvalstoffen, inzameling afvalstoffen, riolering,
geluidshinder

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
(GHOR)

Advies (vanuit project Informatiebeheer)

-1.777.2

Lucht-, water- en bodemverontreiniging

Klachtenregistratieformulieren milieu

Selectie op categorie
zie tab Categorie voor
betekenis

Onder link Decos ook de Archiefverordening en BI
Veiligheidsregio MWB

INT-17143671
B
5 jaar
5 jaar
5-20 jaar

c9/c15
c15
c15
c15

B
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

c15
c15
c15
c15
c15

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
20 jaar
5 jaar
5 jaar
1 jaar na vervallen

c16
c16
c16
c16
WGBO
c16
a6/c16
a4

Vastgesteld in overleg GMV 200219

-1.872

minimaal 20 jaar bewaren, art 454 BW

Wetsvoorstel met verlenging naar 20 jaar per 010120

Zie tab toelichting

p. 5

