UW PRIVACY
In Lichamelijke Balans streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal
vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. 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 persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en mij zoals neergelegd in
artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast
kan ik uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang zoals het
informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening. Deze
grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 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 ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.
Beveiligingsmaatregelen
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
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 mijn afwezigheid.
 of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 Zorgverzekeraars ter kwaliteitscontrole, behandelgemiddelden, enkel geanonimiseerd
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Bewaartermijnen
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Voor het bewaren van
betaalgegevens geldt de fiscale boekhouding- en administratieplicht van 7 jaar.
Privacy op uw Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• Geslacht
• Verzekeringsgegevens
• BSN (alleen voor Fysio/Oedeemtherapie)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• de datum van de behandeling

•
•

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘screening, intake en
onderzoek fysiotherapie, zitting fysiotherapie of oedeemtherapie, cranio-sacraal
therapiebehandeling
de kosten van het consult

Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn heb ik op mijn website verwijzingen opgenomen naar websites van
derden. Ik wil u erop attent maken dat wanneer u deze websites bezoekt de voorwaardenuit
de privacy verklaring van deze derden van toepassing zijn. Ik raad u dan ook aan deze
privacy verklaringen van deze website te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.
Uw Rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan mij heet verstrekt heeft u rechten betreffende deze
gegevens. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens. U kunt mij
verzoeken deze gegevens te verstrekken aan een andere partij of gegevensverwerking te
beperken. U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt mij
een mail sturen of telefonisch contact met mij opnemen.
Klachten indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, dan
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in deze privacy- verklaring
Ik behoud me het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen
zullen via mijn website bekend worden gemaakt. Ik raad u daarom aan deze verklaring
regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Ik heb dit privacy document gelezen.
Naam:

Datum:

