
PRIVACY VERKLARING PRAKTIJK DE ONTMOETING 

Edith Dings van ‘Praktijk de Ontmoeting’ is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Verwerking van de 
persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een 
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst (WGBO/Wkkgz).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de 
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn 
en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener 
bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens in het dossier,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• privacy gevoelige informatie, zoals herleidbare persoonsnamen, plaatsnamen, 

werkgevers etc noteer op papier en niet verwerk in het digitale dossier. 
• doorgaans als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.

Het is belangrijk dat u als cliënt aangaande digitale correspondentie ook eigen 
verantwoordelijkheid neemt zorgvuldig om te gaan met uw eigen privacy gevoelige 
informatie. 

De gegevens uit uw 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 uw expliciete 
toestemming via een toestemmingsformulier.

• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid, indien van toepassing. 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen middels dit toestemmingsformulier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Er is een beroepscode van mijn beroepsvereniging NVPA en van het overkoepelende orgaan 
RBCZ op mijn werk van toepassing. (resp. Nederlandse Beroepsvereniging voor 
gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten’ en ’Register Beroepsbeoefenaren 
Complementaire Zorg’). 
Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle 
hulpverleners namelijk verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te 
gebruiken. 

U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens in uw cliëntdossier.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.
Bij de financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. 
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U heeft als cliënt de plicht om die informatie te verstrekken die redelijkerwijs voor de 
uitvoering van de behandeling nodig is en kennis te nemen van deze informatie omtrent 
dossiervorming en privacy wetgeving. M.i.v. 2018 wordt u bij het aangaan van een 
behandelovereenkomst gevraagd toestemming te geven aan de therapeut om conform deze 
richtlijnen te kunnen werken.

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 cliëntnummer en geboortedatum
• uw relatienummer van de zorgverzekeraar, indien nodig
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult psychosociale therapie’
• De prestatiecode 
• de kosten van het consult

Met de volgende derde partijen deel ik uw persoonsgegevens.
Normaal gesproken ben ik de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Maar er zijn enkele 
partijen die toegang kunnen hebben tot de gegevens of een deel ervan. Dat is alleen het 
geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te 
laten functioneren.
Mbt tot het verwerken van uw gegevens heb ik met deze partijen een 
verwerkersovereenkomst afgesloten. Een overeenkomst die waarborgt dat ook deze 
personen/organisaties een zelfde zorgvuldigheid betrachten aangaande uw 
persoonsgegevens.

Het gaat om de volgende ‘derden’:
De boekhouder die mij jaarlijks ondersteunt in het voeren van een financiële administratie.
De IT specialist die incidenteel toegang heeft tot mijn PC in mijn aanwezigheid.
De nieuwsbrief software leverancier voor het kunnen verzenden van een digitale nieuwsbrief.
Het hostingbedrijf van mijn website van waaruit mails verstuurd kunnen worden. 

‘Eenvrouwspraktijk’
‘Praktijk de Ontmoeting’ is een eenvrouwspraktijk, daardoor is er bij afwezigheid en vakantie 
geen automatische vervanging. De wens hiertoe kan in overleg plaatsvinden. 
U draagt als cliënt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om in geval van nood, adequate 
hulp te zoeken en u te wenden tot de huisarts of een andere hulpverlenende instantie.

Deze privacy overeenkomst is voor het laatst aangepast op 23-03-2023. Praktijk de 
Ontmoeting kan deze privacyverklaring aanpassen. Op de website vindt u altijd de actueel 
geldende versie.

Wanneer u bij mij in behandeling komt zal ik un vragen een papieren versie te ondertekenen. 
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