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PRIVACYVERKLARING
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is
ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het
dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb
ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim). Een deel van de gegevens uit het 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 na expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of in geval van mijn overlijden.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
mijn administratiekantoor de gegevens kan gebruiken voor mijn belastingaangifte en het opstellen
van de jaarstukken.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet toestemming vragen.
• Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 20 jaar bewaard.
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie,
te sturen.
• In het “Register van Verwerkingsactiviteiten bij Praktijk Clarijn” staat precies vermeld welke gegevens
worden verwerkt, waarom en waarvoor, hoe het beveiligd wordt en met welke partijen een
verwerkersovereenkomst is vastgelegd. Dit register kunt u desgevraagd inzien.
• U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.
• Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.
o naam, adres en woonplaats en geboortedatum
o zorgverzekeraar en het polisnummer
o een korte omschrijving van de behandeling, zoals Acupunctuur, Tuina therapie of
VoetreflexPlus therapie.
o de datum, kosten en duur van de behandeling
• Op mijn website kan een contactformulier worden ingevuld waarbij om toestemming wordt gevraagd.
Dit formulier vraagt om uw naam en emailadres zodat we met elkaar kunnen communiceren. Deze
gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
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•

Cookie verklaring: Het contactformulier is beveiligd met reCAPTCHA van Google. Dit is een
onzichtbaar spamfilter. Om te bepalen of de bezoeker een robot is of niet, worden er tracking cookies
geplaatst. Google’s privacybeleid en servicevoorwaarden zijn hierbij van toepassing. Daarnaast
worden er cookies via Google Maps en Youtube geplaatst en cookies om ervoor te zorgen dat de
website soepel werkt. Als je doorgaat met het gebruiken van de website ga ik ervan uit dat je hiermee
instemt.

Vertrouwelijkheid
• Ik ben gehouden aan de beroepscode van VBAG en RBCZ en stel de belangen van u als cliënt centraal in
de therapie.
• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als u daarvoor expliciet
toestemming hebt gegeven.
• Ik informeer u als tijdens de behandeling beeldmateriaal wordt gemaakt. De opnamen zijn en blijven mijn
eigendom.
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 het
idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via carine@clarijn.nl
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