
                  Privacyverklaring  
 
 
Praktijk de Wende, praktijk voor Psychomotorische therapie & training, is de zogeheten 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Praktijk de Wende is er verantwoordelijk voor dat uw 
persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze 
worden verwerkt.  
 
Persoonsgegevens  
Praktijk de Wende verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen 
inzake verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie 
kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Praktijk de Wende gebruikt uw 
naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email om contact met u 
te kunnen opnemen. 
 
Het Burger Service Nummer (BSN)  
Praktijk de Wende zal uw BSN alleen gebruiken in het kader van de Zorgverzekeringswet, de 
Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg.  
 
Bijzondere gegevens  
Praktijk de Wende zal alleen in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening of sociale 
dienstverlening bijzondere gegevens verwerken mits dit in belang is van de behandeling. Onder 
bijzondere gegevens vallen godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken met betrekking 
tot de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens.  
 
Beroepsprofiel  
Als behandelaar van Praktijk de Wende houd ik mij aan de richtlijnen van het beroepsprofiel van 
de FVB, welke na te lezen zijn op www.fvb.nl. Ook houd ik mij aan de Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst (WGBO).  
Er wordt als volgt omgegaan met uw gegevens: 
1.Dossierplicht  
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als 
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.  
2. Bewaartermijn  
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 
vereist 15 jaar bewaard. U heeft het recht om uw dossier in te zien, te corrigeren of te laten 
verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@praktijkdewende.nl  
3. Beroepsgeheim  
Voor de vaktherapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch 
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.  
 
 
 
 



Informatiewijze  
Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt 
vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Op mijn website staat informatie over mijn 
werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de 
beroepscode. Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. Ik leg 
uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.  
 
Dossier  
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier 
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over 
uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw 
behandelende therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot uw dossier. Ook worden in het dossier 
gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete 
toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. In het 
cliëntendossier zal ik indien nodig ook eerdere hulpverleningstrajecten vastleggen en eventueel uw 
zorgverzekeringsnummer.  
U heeft recht op inzage in uw dossier. Ik neem een verzoek tot inzage zo snel als mogelijk in 
behandeling.  
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. 
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens eventuele langdurige afwezigheid van de behandelaar. 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, ten 
behoeve van het opstellen van een factuur. 
 
Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale 
Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. 
• Uw naam, adres en woonplaats 
• Uw geboortedatum (op uw verzoek indien nodig voor zorgverzekeraar) 
• Uw BSN of SVB klantnummer (alleen indien wettelijk verplicht) 
• De datum van de behandeling 
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, 
gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. 
Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.  
• De kosten van het consult 
 
Beveiliging van uw gegevens  
Praktijk de Wende zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies 
van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. In de praktijk wordt gewerkt 
met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. De software wordt up to 
date gehouden, zodat deze optimaal beveiligd is.  
 
Data lekken  
Als vaktherapeut meld ik direct (binnen 72 uur na het datalek) bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een 
aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.  



Ik meld dit bij u als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke 
levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld 
gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.  
Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor 
tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.  
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