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Privacy verklaring  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. 
Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandel-
overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw 
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of 
van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, uw 
gezondheidsgeschiedenis ,gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw 
uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener. 

Uw behandelaar doet haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen: 

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens  
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.  

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen 
genomen om de gegevens veilig te bewaren. 

Daarnaast is uw behandelaar gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse 
Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA website 
www.acupunctuur.nl  

Alleen uw behandelaar en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw 
toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, 
BurgerService Nummer) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de financiële 
administratie.  
Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. 

In het volgende overzicht vind u welke gegevens wij noteren, waarvoor wij uw gegevens  
gebruiken en welke wettelijke rechten voor u van toepassing zijn volgens de AVG. 

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft kunt u uiteraard contact 
met de praktijk opnemen. 

http://www.karinvanderlaan.nl
http://www.acupunctuur.nl
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Praktijkgegevens: 
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Karin van der Laan-van Oostendorp

Dorpsstraat 9 C

1744 KJ Sint Maarten.                                                     

Tel: 0224-561254

Mobiel: 06-10398994

www.karinvanderlaan.nl

email: k.vanderlaan@quicknet.nl


Verwerking van gegevens:


Persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstellingen: 
• Uitvoeren van veilige en doelmatige fysiotherapie- en acupunctuur behandelingen

• Administratie en het maken van afspraken

• Facturering naar patiënt en zorgverzekeraar

• Voldoen aan een wettelijke verplichting naar de belastingdienst


Grondslagen voor deze gegevens verwerking: 
• Toestemming patiënt

• Dossierplicht volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

• Voldoen aan wettelijke verplichting ten behoeve van zorgverzekeraars en 

belastingdienst


De volgende gegevens worden in het dossier vastgelegd: 
• Naam, adres en woonplaats

• Geboorte datum

• Telefoonnummer

• Email adres

• Zorgverzekeraar en polisnummer


Bijzondere gegevens:

• Burger Service Nummer (BSN)

• Contactgegevens Huisarts

• Medische gegevens en behandeldata

• Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en 

werksituatie, hobby’s, sport)


Bij minderjarige patiënten (jonger dan 16 jaar)

• Naam en adresgegevens, telefoonnummer  van beide ouders

• Schriftelijke toestemming van beide ouders


De persoonsgegevens hebben een in de WGBO vastgelegde bewaartermijn, 15 jaar 
gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier. Na deze termijn worden de 
gegevens adequaat en onherstelbaar vernietigd.


http://www.karinvanderlaan.nl
mailto:k.vanderlaan@quicknet.nl


                                     

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen: 
• om na uw toestemming andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de 

behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar

• Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw behandelaar

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg

• Geanonimiseerd na uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw

gegevens , dan wordt om uw toestemming gevraagd.


Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd. 
• Uw naam, adres en woonplaats

• Geboorte datum

• BSN

• De datum (data) van behandeling(en)

• Fysiotherapie of Acupunctuur behandeling

• Verrichtingscode bij Fysiotherapie en prestatiecode bij Acupunctuur

• Diagnose code bij Fysiotherapie

• Verzekeringsnummer bij Fysiotherapie

• Kosten van de gegeven behandeling


Uw rechten 
• Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw 

gegevens

• Wij noteren uw toestemming in uw dossier

• Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is

• U heeft het recht op intrekking van de verleende toestemming

• U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen 

gegevens (data portabiliteit)

• U heeft het recht om een klacht bij de praktijk in te dienen over hoe wij met uw 

persoonsgegevens omgaan en bij de Autoriteit Persoonsgegevens via 
www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl


Er zijn passende technische en organisatorisch maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en tegelijkertijd de 
continuïteit van de praktijk te garanderen.

• Iedereen die namens de praktijk kennis van de persoonsgegevens kan nemen is 

gehouden aan geheimhouding

• De systemen zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord

• Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in de Cloud of ontsloten via het 

Internet

• Er wordt maandelijks een backup gemaakt van de gegevens

• De praktijk heeft een beveiligde website ( te zien aan het slotje )

• De praktijk beschikt over een protocol voor datalekken


http://www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl

