
Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit
is een nieuwe Europese privacywet die ervoor zorgt dat de privacy in alle landen
van de EU op dezelfde manier is geregeld. Deze wet komt dus in plaats van de
oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal
verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen omdat
ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.
Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van
hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet
AGV. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige
gegevens om te gaan. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor
buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te
laten verlopen. Er is altijd inzage in het eigen dossier mogelijk. Het dossier wordt
na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte
bewaartermijn en daarna vernietigd. Als u wilt dat het dossier eerder dan de
wettelijke termijn wordt vernietigd, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.

Ik zet mij in om de privacy en geheimhouding van de cliënt te waarborgen en ga
zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Daarom pas ik technische en
organisatorische maatregelen toe om persoonsgegevens veilig te verwerken.
Deze zullen ook niet verstrekt worden aan derden, tenzij u als cliënt daarvoor
schriftelijk toestemming heeft gegeven, of wanneer er sprake is van een wettelijke
uitzonderingssituatie of van een conflict van plichten.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
➢ Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of

opleidingsdoeleinden.
➢ Wanneer van toepassing: voor het gebruik van waarneming met

instemming van de cliënt.
➢ Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de

financiële administratie en het opstellen van de factuur.
➢ Voor andere redenen (bijvoorbeeld voor het informeren van andere

zorgverleners) zal u eerst expliciet om uw toestemming worden gevraagd.


