Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de wet op de privacy (de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of AVG) ingegaan.
Middels dit document wil ik u op de hoogte stellen van welke persoonsgegevens ik opsla,
hoe deze worden opgeslagen en met wie deze eventueel kunnen worden gedeeld.
Uw persoonsgegevens sla ik op twee manieren op:
Digitaal
Het gaat hierbij om uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s) en emailadres(sen).De computer is beveiligd met een wachtwoord.
Op papier
De bevindingen uit de anamnese, de observatiesessies en de therapiesessies worden, in
combinatie met bovengenoemde persoonsgegevens op papier genoteerd. Actuele
cliëntengegevens worden bewaard in een afgesloten ladekast in de praktijkruimte. De
praktijkruimte wordt ook afgesloten.
Hoe waarborgen wij uw privacy?
Wij doen onze best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig
omgaan met uw persoonlijke gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang
hebben tot uw gegevens. Als de behandelende therapeut van uw kind heb ik een wettelijke
geheimhoudingsplicht en als enige toegang tot deze gegevens.










Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier aanleg. Dit is
ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat
persoonsgegevens, aantekeningen over het verloop van het therapieproces,
gegevens over de uitgevoerde behandeling en de getekende behandelovereenkomst.
Zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, worden deze voor 15 jaar
bewaard.
Het doel van een cliëntdossier is om.de facturatie via uw zorgverzekering en het
therapieproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers
contact opnemen of informatie vragen of delen met derden zoals de leerkracht, de
huisarts of andere zorgverleners.
Een dossier zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers
worden overgedragen aan een andere behandelaar. Of voor het gebruik voor
waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
De therapeut kan eventueel, met medeweten van ouders/verzorgers, video-opnames
maken voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Hierbij zal zij geen naam,
geboortedatum, andere persoonsgegevens en/of beeldmateriaal gebruiken.
Op de zorgnota die u maandelijks ontvangt staan de hierboven ingevulde
persoonsgegevens. Deze worden door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale
Verzekeringsbank gevraagd, zodat u deze nota kan declareren.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

