
	
	
	
 
PRIVACYVERKLARING 
 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier 
aanleg. Dit is een wettelijke verplichting vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat de volgende gegevens: 

- NAW gegevens 
- Geboortedatum 
- E-mail adres 
- Telefoonnummer 
- Beroep 
- Leefsituatie 
- Gezondheidsgegevens (operaties, klachten, medicijngebruik, eerdere medische 

onderzoeken of therapieën) 
Tevens kunnen in uw dossier gegevens opgenomen worden die na uw expliciete schriftelijke 
toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener of behandelaar (bijv huisarts). 
 
Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen Dit betekent dat : 

- ik zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omga 
- ik de enige ben die toegang heeft tot uw dossier 
- ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang tot uw dossier hebben 
- ik niet meer gegevens verwerk dan noodzakelijk is voor de behandeling en financiële 

administratie. 
Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. 
 
De gegevens in uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

- ter informatie van andere zorgverleners of behandelaars. Dit gebeurt alleen na uw 
expliciete schriftelijke toestemming. 

- voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of ziekte. Dit gebeurt alleen na 
uw expliciete schriftelijke toestemming. 

- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
Een klein deel van de gegevens in uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik 
een factuur kan opstellen. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde 
computer met up-to-date software. 
Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren 
en om uw expliciete toestemming vragen. 
 
De gegevens in uw dossier blijven conform de WGBO 20 jaar bewaard. 
 
 
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht om het door mij 
aangelegde dossier in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 
eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de opslag of het gebruik van uw 
gegevens.  
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