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Privacyverklaring en privacy-beleid

Gezondheidscentrum ‘t Duifje
Oude Huissenseweg 4
6834 GS Arnhem
M: 06-40237877

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar/coach een
dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandelings- overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens,
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en begeleiding/behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding/behandeling
noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie,
hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke
toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:



Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
En door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen
genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Alleen ik heb als uw behandelaar/coach toegang tot de gegevens in uw dossier.

Mw. E.L. Molenaar
Qind, praktijk voor acupressuur en coaching
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PRIVACYBELEID
Hieronder vindt u precies welke gegevens ik noteer en waarvoor ik uw
gegevens gebruik. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.
Gegevens Zorgverlener:
Mw. E.L. Molenaar
Oude Huissenseweg 4
6834 GS Arnhem
☒ verantwoordelijk voor
gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging

☒ Coaching
☒ Acupressuur behandeling
☒ Verwijzing
☒ Administratie, maken van afspraken
☒ Innen van consultkosten
☒ Facturering t.b.v. patiënt
☒ Voldoen aan een wettelijke verplichting
(bijv. belastingaangifte)
☐ Anders nl.

Wij noteren in uw dossier

☒
☒
☒
☒
☐

Naam, adres, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Zorgverzekeraar

Bijzondere persoonsgegevens
☒ Medische gegevens
☒ Relevante sociaal maatschappelijke
gegevens (bijv. relatie, kinderen,
woon- en werksituatie, hobby’s/
sport, opleiding)
☐ Contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar

☒ Naam, adresgegevens,
telefoonnummer en mailadres van
beide ouders
☒ Schriftelijke toestemming van beide
ouders

Bewaartermijn dossier

☒ 15 jaar na de laatste wijziging/
toevoeging (WGBO)

mei 2019

Privacyverklaring en privacy-beleid

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
☒ Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de
behandeling is afgerond of (na uw toestemming) bij verwijzing naar een andere
behandelaar;
☒ Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de volgende
gegevens

☒ Uw naam, adres, woonplaats
☒ Uw klantnummer en/of
geboortedatum
☒ De datum van de behandeling
☒ Korte omschrijving van de
behandeling
☒ Factuurnummer
☒ De kosten van het consult

Uw rechten:
☒ Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van
uw gegevens;
☒ Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
☒ Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
☒ U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
☒ U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen
gegevens (dataportabiliteit)*;
☒ U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
☒ Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)
Personen die toegang hebben tot de
dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Wij treffen maatregelen om uw gegevens
te beschermen

Meldplicht datalekken

☒ geen

☒ Uw dossiermap wordt digitaal
bewaard en beveiligd met
wachtwoord en encryptie.
Onbevoegden hebben geen toegang
tot deze gegevens.
☒ Wij beschikken over een protocol
datalekken.

