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Privacyverklaring 

 

Deze privacyverklaring is opgenomen in het kader van de Algemenen 

Verordening Gegevensbescherming  (ALG) waaraan bedrijven per 25 mei 2018 

moeten voldoen. 

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt: 

*Naam, adres, postcode en woonplaats 

*Telefoonnummer en e-mailadres 

 

Bij minderjarige cliënten: 

*Persoonsgegevens van beide ouders. 

 

Indien van belang leg ik de volgende verdere gegevens vast: 

*Huisarts 

*School van de minderjarige cliënt 

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt. 

 
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en 
van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van 
toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik 
persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met 
persoonsgegevens: 
 

1. Dossierplicht 
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een dossier bij te houden. 



Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens. Ik ben ZZP’er en 
ben de enige die toegang heeft tot de dossiers.  
Ik werk met papieren dossiers. Deze worden in een afgesloten kast 
bewaard. De gegevens kunnen wel gebruikt worden om andere 
zorgverleners te informeren of bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  
Mogelijk kunnen geanonimiseerde gegevens gebruikt worden tijdens 
supervisie en intercollegiaal overleg.  

 
2. Bewaartermijn 

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de 
WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging.  

 
3. Beroepsgeheim 

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het 
wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. 

 
4. Minderjarigen 

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame 
minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. 
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht 
over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in 
het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor 
de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk 
wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde 
patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. 
Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om 
toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. 
 

Hoe wordt U geïnformeerd. 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt de cliënt een schriftelijke 
behandelingsovereenkomst, deze wordt door cliënt en therapeut ondertekent. 
In deze overeenkomst staat o.a informatie over: 
 
*Afspraken over de consulten 
*Betaling en kosten 
*Aansprakelijkheid. Therapeut heeft een aansprakelijkheidsverzekering. 
*Korte intakevragen 
*Medisch/ Psychisch welbevinden 



 
*Op mijn website staat een contactformulier waarin de bezoeker zich kan 
  aanmelden voor informatie en/of een afspraak. Uw e-mail adres wordt alleen  
  gebruikt voor correspondentie tussen ons beide en niet zonder Uw  
  toestemming aan derden verstrekt. 
 
 
  Privacy op de factuur. 
   
  Op de factuur die U ontvangt staan de volgende gegevens. 
  
 *Naam, adres, en woonplaats 
 *Geboortedatum 
 *Datum van consult 
 *Behandeling: Biodynamische therapie 
 *Kosten van het consult 
 
 Voor mijn financiële administratie die ik per kwartaal bij mijn boekhouder       
 aanlever is alleen Uw naam bekend. 
 
 


