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PRIVACY VERKLARING
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde data- en privacywetgeving geldt.
In het kader hiervan is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Hierin informeren wij u hoe
wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Verder bevat het dossier de volgende gegevens :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens ; ik ben verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt
met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u mij uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Verzekeringsnummer
Naam en adres van de huisarts
Medicijngebruik
Beroep
Anamnese
Behandeldata, inclusief het verslag over de behandeling

De persoonsgegevens worden door uzelf aangeleverd, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons
verstrekt bij de intake, via de website, email, telefoon en app.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
•
•

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
•
•
•
•
•

Het onderhouden van contact.
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
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•
•

Het kunnen aanbieden van persoonlijke advertenties
Nakoming van wettelijke verplichtingen

Met derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens heb ik een verwerkingsovereenkomst
gesloten. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan de administrateur die een deel van de gegevens gebruikt
t.b.v. de boekhouding.)
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier kennen een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de
laatste behandeling). Bij jongeren onder de 18, start deze termijn bij de leeftijd van 18 jaar. U heeft
altijd het recht om uw dossier in te zien of een kopie daarvan te ontvangen. Wanneer u wenst dat
uw dossier wordt vernietigd, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•

Uw naam, adres en woonplaats

•

uw geboortedatum

•

de datum van de behandeling

•

een korte omschrijving van de behandeling inclusief behandelcode

•

de kosten van het consult

Beveiliging digitale gegevens
•
•
•

Alle apparatuur (computer, telefoon) is met degelijke wachtwoorden beveiligd
De wachtwoorden worden regelmatig vervangen
Wekelijks wordt er een backup gemaakt van alle kwetsbare gegevens
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