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 Privacyverklaring De Andere Aanpak  
 
In deze ‘Privacyverklaring’ staat vermeld welke privacygevoelige gegevens ik verwerk in een dossier en met welk 
doel. Middels de behandelovereenkomst tekent de cliënt voor gelezen én akkoord.  
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg; een 
wettelijke plicht vanuit de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens 
over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden hierin gegevens opgenomen die voor de 
behandeling noodzakelijk zijn en die, na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, kunnen worden opgevraagd 
bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.  
De gegevens in het dossier zijn alleen voor mij toegankelijk. Onbevoegden hebben dus geen toegang tot deze 
gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het dossier blijven 15 
jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.  
 
Er is van iedere cliënt:  
+ een digitaal dossier met:  
- naam, adres, woonplaats, geboortedatum  
- contactgegevens (mailadres en telefoonnummer)  
- zorgverzekeraar/-nummer en huisarts  
- facturen van ieder consult/behandeling  
Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie en tevens zorgnota.  
+ een papieren dossier omvat, naast bovenstaande informatie:  
- het ingevulde intakeformulier  
- de ondertekende behandelovereenkomst  
- evt. uitslagen van onderzoeken, informatie van derden door cliënt aangeleverd  
- verslag en verloop van consulten/behandelingen  
Deze gegevens worden gebruikt om een goed vervolg van de behandeling te waarborgen.  
 
Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doelen:  
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of  
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met toestemming.  
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Uitsluitend na overleg.  
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij 
wordt gereflecteerd op het eigen handelen, van Kinesiologen of andere professionals met wie in multidisciplinair 
verband wordt samengewerkt.  
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van dossiergegevens, wordt de cliënt eerst geïnformeerd en 
expliciet om toestemming gevraagd.  
Je hebt ten alle tijden het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De manier waarop 
ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat in het verwerkingsregister en is in te 
zien in de praktijk.      
 
 


