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Uw Privacy
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 Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). 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, na uw
expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
De volgende wetten zijn voor de praktijk van toepassing met betrekking tot uw privacy:
- de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook wel genoemd de General Data
Protection Regulation (GDPR)
- de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
- Medische geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
- de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Welke persoonsgegevens worden van u verwerkt?
Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:
verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde
partijen. Het betreft de volgende categorieën:
Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen
vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum,
woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u
te kunnen onderhouden.
Medische gegevens – Er worden alleen medische gegevens verwerkt die nodig zijn om tot een juiste
therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om
bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op
de factuur).
Financiële gegevens – De accountant ontvangt een kopie van de uw factuur zodat aan de eisen van de
belastingdienst wordt voldaan. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.
Derden - De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met
derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog, waarneming) worden gedeeld, tenzij de wettelijke
medische meldplicht van toepassing is.
Minderjarigen – Bij minderjarigen is voor behandeling toestemming van de ouders/verzorgers benodigd.
Deze gegevens worden ook geregistreerd.
Bewaartijd: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke
bewaartijd van de medische gegevens is bij volwassenen 15 jaar na het laatste consult, en bij kinderen 15
jaar na het 18e levensjaar. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage en wijzigen: U heeft recht op inzage in de gegevens die van u verwerkt worden en u kunt
deze, bij foutieve registratie, ook desgewenst laten wijzigen. Deze inzage vindt plaats op locatie. U kunt
daarvoor mailen naar info@maritaversteeg.nl.
Recht om vergeten te worden: U heeft hier alleen recht op indien dit niet conflicteert met de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet verplicht de praktijk om uw gegevens te
bewaren. Alleen in het geval dat u na een intake geen verdere behandeling nodig heeft en krijgt, kunt u
zich op dit recht beroepen. U dient dat schriftelijk aan te vragen.
Recht om gegevens over te dragen: Op uw verzoek kunnen uw gegevens worden overgedragen naar een
andere (wettelijk) geregistreerde medische organisatie.
Datalekken: Er zijn diverse maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Indien er toch
onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan wordt dit gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en wordt er contact met u opgenomen.
Klachten: Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de
toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
U kunt tevens, als deze klacht naar uw mening ook betrekking heeft op uw behandeling of medische
gegevens, dit indienen bij de klachtencommissie van de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve
Geneeswijzen (VBAG), Koepel Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en/of de Koepel Alternatieve
Behandelwijzen (KAB).
Wijzigingen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring
worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van
kracht zijn nadat deze voor het eerst op de website is geplaatst.

