PRIVACY-DOCUMENT
Dit document betreft het omgaan met uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut bij
Psychologie Maastricht, 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, diagnoses en behandelingen.
AVG en WGBO
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming
van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met
persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn
bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de
gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement wordt u geïnformeerd over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
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.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Psychologie Maastricht houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• me bij de verwerking van de persoonsgegevens beperk tot de gegeven die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van
uw persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
• Zorg dat u p de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil
wijzen en deze respecteren.
• dat mijn papieren dossier altijd opgeborgen wordt in een afsluitbare kast.
• dat mijn digitale dossier beveiligd is met een wachtwoord en de usb versleuteld is.
• Dat uw gegevens die u aanlevert via de site (door een email te sturen) alleen door mij
kunnen worden ingezien. Ik beheer mijn site zelf.
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 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 de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

•

Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat
ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
• Om contact met u op te kunnen nemen wanneer u mij mailt.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen vaak door u een toestemmingsverklaring
laten tekenen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst
vereist, 20 jaar bewaard. U heeft het recht op inzage in uw dossier en u heeft het recht om
de inhoudelijke dossiervorming te laten vernietigen na afronding van de behandeling, tenzij
de therapeut gegronde redenen heeft om dit niet te doen. U kunt de vernietiging van het
dossier aanvragen door middel van een verzoek tot vernietiging van het dossier. Dit krijgt u
bij de intake van de therapeut. Bij relatietherapie dient dit document door beide partners
ondertekend te worden. De persoonsgegevens mogen niet vernietigd worden.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
!
Uw naam, adres en woonplaats
!
uw geboortedatum
!
de datum van de behandeling
!
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie
met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
!
de kosten van het consult.
Voor de cliënten die via psychologen Nederland bij mij komen, geldt dat een medewerker
van Psyned uw persoonsgegevens en een korte omschrijving van de klachten in mijn digitale
agenda zet. Zij hebben ook geheimhoudingsplicht en dienen zich aan dezelfde regels te
houden. Ik heb met hen ook een overeenkomst waarin opgenomen is dat er op de juiste
manier wordt omgegaan met gegevens van cliënten. Zij kunnen niet uw verdere dossier
inzien. Alleen de informatie die u hen via mail of telefonisch zelf doorgeeft.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
·
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
·
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
·
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
zijn.
·
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan
kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet
van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet
bewaard moeten blijven.
·
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of per e-mail
kenbaar maken aan [naam psychologen praktijk]. Uw belangen kunnen ook behartigd
worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of
mentor).
Meerderjarig
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig
vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen,
moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken

van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene
hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als er sprake is van zwaarwegende belangen
om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze
omgang met uw gegevens? Dan gaat uw psycholoog hierover graag met u in gesprek. U
kunt zich ook melden bij het NIP www.psynip.nl (de beroepsvereniging van de therapeut). De
therapeut kan u het lidnummer geven en dit kunt u ook op de website vinden.
Contactgegevens
Psychologie Maastricht (Loes Dols)
Weert 9
6222 PG Maastricht
info@psychologiemaastricht.nl
Ik heb dit privacy-document gelezen:
Datum:

Plaats:

Naam cliënt:

Handtekening:

