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P R I VA C Y S TAT E M E N T

Uw dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg: op papier, digitaal of
een combina�e van beide. Dit betekent dat ik vanaf het moment van uw aanmelding uw gegevens hierin noteer.
Het gaat om gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken. Maar
ook om administra�eve gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

Ik bewaar in uw dossier ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens die ik via andere zorgverleners heb
gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informa�e van een andere behandelaar.

Beveiliging van uw dossier
Ik heb alle we�elijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden
opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of
zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te
nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zal u dan ook op de hoogte stellen.

Toegang tot uw dossier
Alle personen in de prak�jk die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit geldt alleen
voor de collega die mij vervangt bij mogelijke afwezigheid wegens langdurige ziekte of om andere redenen. Zij is
net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. Uw dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om u van
goede zorg te voorzien.

Informa�e delen met …

Huisarts/verwijzer
Alleen met uw toestemming mag ik informa�e verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een
behandelaar naar wie ik u doorverwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om informa�e over doorverwijzing of een
rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit uw dossier. Telkens als er daadwerkelijk informa�e wordt
gedeeld, zal ik u opnieuw om toestemming vragen, zodat u weet welke informa�e ik met welke doel deel en met
wie. Als u toestemming gee� voor of bezwaar maakt tegen het geven van informa�e aan de huisarts, dan maak ik
daarvan een no��e in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informa�e niet verstrekken.

Intervisie, supervisie of consulta�e
In het kader van intervisie, supervisie of consulta�e maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit uw iden�teit niet
af te leiden is.

Derden
Mochten andere personen of instan�es informa�e vragen over uw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te
geven. Ik heb er in ieder geval uw gerichte toestemming voor nodig en zal vooraf met u doornemen om welke
informa�e het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt.

Als u mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een no��e in het dossier. Bij bezwaar zal ik de
informa�e niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informa�e geven, zoals
gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwach�ngen of
vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel
of juridisch doel.

Ook als u toestemming gee� om informa�e aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of
dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informa�e te verstrekken als dit
naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de
richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.



Voor factura�e
De gegevens benodigd voor factura�e worden opgenomen in het administra�e- en boekhoud pakket wat wordt
gebruikt.

Bewaartermijn van uw dossier
Als uw behandeling is afgerond, wordt uw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als u uw dossier wilt laten
vernie�gen dan kan de bewaartermijn korter zijn.


