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Welke persoonsgegevens leggen wij vast? 
Wij leggen de volgende persoons- en bijzondere gegevens vast: 

1. Administratieve gegevens zoals 
- Naam 
- Adres 
- Telefoonnummers(s) 
- Emailadres(sen) 
- Geboortedatum 
- Behandelingsafspraken 
- Behandelkosten resp. verschuldigde bedragen 
- Betalingsgegevens  

 
In sommige gevallen als vereist door de ziektekostenverzekeraar: 

- Naam ziektekostenverzekeraar 
- Polis nummer 
- BSN/Burgerservicenummer. 

 
2. Behandelingsgegevens 

- Beschrijvingsgegevens van uw gezondheidssituatie en uw klachten 
- Toevertrouwde medische gegevens van derden (huisarts, behandelend 

arts) 
- Beschrijvingsgegevens van de behandelingen. 

 
Met welk doel worden deze gegevens vastgelegd? 
De administratieve gegevens worden vastgelegd ten behoeve van communicatie 
inzake de behandelafspraken, overleg met cliënt inzake de behandeling, 
doorverwijzing en de financiële afhandeling. 
Daarnaast zijn zij onderdeel van het dossier waarin ook de gezondheids- en 
behandelingsgegevens zijn opgenomen.  
De behandelingsgegevens worden vastgelegd ten behoeve van de uitvoering en 
de voortgang van de behandelingen. 
 
Hoe worden zij vastgelegd? 
De administratieve gegevens worden vastgelegd in een digitale administratie 
binnen een digitaal agenda-bestand en twee digitaal financiële databestanden 
binnen een MacOs (Apple) omgeving. 
Voor zover zij deel uitmaken van het behandeldossier worden zij ook op papier 
vastgelegd.  
Het behandeldossier met de behandelingsgegevens wordt uitsluitend op papier 
bijgehouden. Ook de agenda waarin opgenomen naam, eventueel 
telefoonnummer ed., wordt op papier bijgehouden. 
De vastgelegde gegevens worden voor een periode cf de wettelijk vereisten 
bewaard. 
 



 
Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld? 
De vastgelegde gegevens worden enkel met toestemming van cliënt gedeeld met 
derden in het kader van een doorverwijzing of wanneer dit anderszins op verzoek 
van cliënt gewenst is. 
 
Hoe is de toegang en de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld? 
De toegang tot de vastgelegde gegevens (zowel de administratieve als de 
behandelgegevens) is uitsluitend voorbehouden aan de behandelaar en de 
partner van behandelaar die de financiële administratie verzorgt. 
Voor de beveiliging van de digitale bestanden zijn standaardprocedures van 
kracht (wachtwoordbeveiliging, router-beveiliging ed.).  
Ten aanzien van de digitale communicatie (mail- en telefoonverkeer) wordt 
gebruikt gemaakt van standaard beveiligde apparatuur en procedures. 
Ten aanzien van de op papier vastgelegde behandeldossiers zijn gebruikelijke 
toegangsbeperkingen maar verder geen bijzondere beveiligings-procedures van 
kracht. 
 
Wat zijn uw rechten? 
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen   
  gegevens (dataportabiliteit), schriftelijk of per mail te melden aan de  
  verantwoordelijk (zie bovenaan). 
• U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons- 
  gegevens omgaan bij de verantwoordelijke (Zie bovenaan) en bij de Autoriteit  
  Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ; 
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