
 

 

 

 
 

Privacy: 

 

Jouw persoonsgevens en jouw privacy in mijn praktijk. 

 

Algemeen: 

 

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de 

Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 

De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet 

heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de 

gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de 

gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw 

rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.  

 

In de praktijk betekent dit, dat Ik binnen mijn praktijk de verwerkingsstromen van gegevens vastleggen 

en beveiligen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens bij mij in veilige handen zijn. 

 

De plichten van de praktijk: 

 

Wat doe ik met je persoonlijke gegevens? 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier 

aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over 

je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, 

na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de 

huisarts. 

 

 



Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens, 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.  

• Ik heb passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen 

(zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor 

registratie van medische- en andere gevoelige gegevens; 

• De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht 

persoonsgegevens verwerken (bv softwareleverancier(s)) middels verwerker overeenkomsten; 

• Mocht er onverhoopt ergens een data lek plaatsvinden, melden ik dit binnen 48 uur aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens; 

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens 

worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden 

worden de gegevens niet openbaar gemaakt; 

 

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.  

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, 

zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en 

expliciet je toestemming vragen. 

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 

15 jaar bewaard. 

 

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.  • Je naam, adres en woonplaats  • Je geboortedatum • Je Burger Service Nummer • De datum van de behandeling • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 

'psychosociaal consult’ • De kosten van het consult 

 



Jouw rechten als betrokkene: 

 

Je hebt de volgende rechten: 

 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden; 

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor 

niet wordt geschaad); 

• Het recht op correctie, aanvulling van gegevens indien dat nodig mocht zijn; 

 

• Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen 

tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van 

aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard 

moeten blijven; 

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier; 

• Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te 

ontvangen die een organisatie van je heeft; 

• Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. 

Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk 

gemachtigde, of uw curator of mentor). 

 

 

Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

Voor vragen over mijn privacy beleid of vragen omtrent inzage jouw persoonsgegevens kunt je te allen 

tijde contact met mij opnemen:  

Te Walvaart (massage-vitaliteit-coaching) 

Mercatorstraat 8 

7131 PX, Lichtenvoorde 

info@te-walvaart.nl  

 


