
Gebruik internet 
en wifi

GGz Breburg vindt een veilige 
en verantwoorde omgeving 
 belangrijk



• • 

Algemeen 

GGz Breburg stelt op veel afdelingen computers of internetverbin-

ding via wifi beschikbaar voor cliënten. De internetverbinding die 

aan jou wordt gegeven is strikt persoonlijk. Je mag dan ook geen 

toegang geven aan anderen, tenzij GGz Breburg dit vraagt. Onder 

‘toegang geven’ verstaan we ook het delen van toegangscodes of 

internetten onder het account van een ander.

Je kunt ook een eigen computer of telefoon meenemen en toch 

van de Wifi van GGz Breburg gebruik maken. Mag je dan alle sites 

bezoeken? Nee!  Lees hieronder welke internet huisregels binnen 

GGz Breburg gelden.

Gebruik internet en 
wifi tijdens je verblijf

GGz Breburg vindt betrouwbare en veilige verwerking van 

 persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn transparant over wat 

wij doen met jouw gegevens en waarom wij dit doen. Wij houden 

ons daarbij aan de wet en aan onze eigen gedragsregels.

In deze folder lichten wij de richtlijnen voor gebruik van onze wifi 

en internet toe.



• 

Beveiligingsmaatregelingen

GGz Breburg probeert het proces aan de voorkant zo veilig 

 mogelijk te maken. Jij bent verder zelf verantwoordelijk voor het 

veilig gebruik van je apparaat. Je zorgt dus zelf voor de nodige 

beveiliging van je computer, telefoon of systemen die gebruik 

 maken van de internetverbinding. Denk hierbij aan software 

 updates en het gebruik van een virusscanner.

Ook ben jij verantwoordelijk voor het gebruik van de internet

verbinding. GGz Breburg is hiervoor niet verantwoordelijk. 

Algemeen toezicht     
    

GGz Breburg ontvangt van de serviceprovider informatie 

 wanneer er misbruik of overlast is bij het surfen op internet van 

GGz  Breburg, bijvoorbeeld bij het bezoeken van onveilige sites, 

verspreiden van virus en spam of bij hacken of poging tot hacken 

bovenmatig dataverbruik of andere ongebruikelijke zaken. 

Dit gebeurt om de veiligheid te bewaken. 

Hieronder staat verder uitgelegd 
wat we NIET toestaan

Als je handelingen op internet onrechtmatig, aanstootgevend of 

strafbaar zijn, of het imago van GGz Breburg kunt schaden.  

Wat bedoelen we dan? Bijvoorbeeld: 

• Hacken, online bedreigen en verspreiden van spam of 

 malware of spyware. 

• Het bewust bezoeken of downloaden van sites die 

 discriminerend, extremistisch of illegaal zijn. 

• Bezoeken van sites die te maken hebben met kinderporno,  

 gokken, drugs of geweld en wapens. 

• Zonder toestemming van de ander foto’s en beeld- en 

 geluidopnames maken of versturen. 

• Het openbaar maken of plaatsen van berichtjes of    

 persoonlijke gegevens van een ander.



 

Bij overtreding

Bij overtreding van bovengenoemde regels word je hierop 

 aangesproken en krijg je een waarschuwing. Bij een volgende 

overtreding volgt nader onderzoek door jouw afdeling of ICT. 

Als blijkt dat je onrechtmatig gebruik maakt van de toegang tot 

 internet, kunnen we jou vragen het materiaal te verwijderen, je de 

toegang tot onze computers ontzeggen of je telefoon of  computer 

tijdelijk innemen. Als er sprake is van een strafbaar feit, dan doet 

GGz Breburg hiervan aangifte bij de politie. 

Bezwaar       

  

Als je de regels hebt overtreden en je het niet eens bent met 

het onderzoek en maatregelen die GGz Breburg je oplegt, 

dan kan je binnen 4 weken nadat je bent ingelicht over het 

 onderzoek,  schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij 

de directie van de locatie of zorggroep. Je kunt ook bij je PVP 

 (patiënten  vertrouwenspersoon) terecht met vragen en of bij 

de  klachtenfunctionaris voor klachten. 



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”
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