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Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens.
De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig met uw privacy om.
Welke persoonsgegevens verwerk ik van u (bij bezoek aan de praktijk)?
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 heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 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.
Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Identiﬁcerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, t.w.
uw volledige naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Naast het vaststellen
van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.
Als u het invulformulier invult op de website, zal dit enkel gebruikt worden om contact met u op te nemen. Zodra het nog
ergens anders voor gebruikt wordt, zal ik dat uitdrukkelijk vermelden en goedkeuring voor vragen.
Medische gegevens – Ik verwerk enkel medische persoonsgegevens 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 – Mijn accountant ontvangt een kopie van uw factuur zodat ik aan de eisen van de belastingdienst kan
voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens – Deze worden door mij alleen verwerkt indien noodzakelijk voor de behandeling.
Zoals: gezinsgegevens / situatie, huisarts, school van de minderjarige cliënt, levens- of geloofsovertuiging,
zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens (bijvoorbeeld geweldconﬂicten in gezin).
Derden – De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden
(bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog) worden gedeeld. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van
uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
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 voor- en achternaam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum en geslacht
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’
- de kosten van het consult
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Bewaartijd: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de
medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.
Recht op inzage: U heeft recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen.
U kunt daarvoor een mail sturen naar info@sylviavandinther.nl.
Minderjarigen: Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de
ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders
hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de
behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de
uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar
en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
Datalekken: Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan
meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben,
neem ik ook contact met u op.
Recht op klacht indienen: Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de
toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
COOKIES
Ik maak gebruik analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy, maar puur om het gebruik van de
website te kunnen analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zicht afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@sylviavandinther.nl.
WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd
dien te wijzigen. Ik raad u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. 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 mijn website is geplaatst.

