Privacyverklaring
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de verwerking van
persoonsgegevens en de omgang met privacy door Kinderpraktijk
Almere (KVK: 69889662). Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten
van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Persoonsgegevens
Kinderpraktijk Almere verwerkt persoonsgegevens van u en uw kind omdat u
gebruik maakt van Integratieve kindertherapie en/of omdat u deze gegevens hebt verstrekt.
Het kan gaan om de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Gegevens zorgverzekering
• BSN-nummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gezinssamenstelling
• Intake vragenlijst
• Behandelovereenkomst
• Gegevens die gedurende de therapie zijn verkregen/geobserveerd, zoals data van de
sessies, thema/doel van de sessies, gebruikte interventies en beknopte verslaglegging.
• Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling verstrekt.
Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen worden die voor de therapie van uw kind
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere
zorgverlener zoals de huisarts of onderwijsinstelling.
Doel
Om de voortgang van de therapie te kunnen waarborgen worden per sessie de doelen en
procesinterventies vastgelegd in het dossier. Daarbij is het wettelijk verplicht om per cliënt
een dossier aan te leggen (WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij
heeft als enige toegang tot uw dossier er draagt er zorg voor dat onbevoegde geen toegang
hebben tot deze gegevens.
De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt
worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij het
doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
• Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw
toestemming.
• Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor facturatie en de financiële administratie.

•

Om u te bellen of te mailen indien dit nodig is voor de therapie.

Privacy op de zorgnota
Op de factuur die u per mail ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam/de naam van uw kind, adres en woonplaats.
• Geboortedatum van uw kind.
• Data van de therapieën.
• Polis/relatienummer van uw kind bij de zorgverzekering.
• Een korte omschrijving van de therapie met daarbij eventueel prestatiecodes zoals
zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.
• De kosten van de consulten.
Bewaartermijn
• Cliëntdossiers worden gedurende 15 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk
Wetboek 7.
• Filmopnames worden bewaard gedurende het begeleidingstraject. De opnames worden
maximaal een half jaar na het beëindigen van de therapie verwijderd.
• Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de
Belastingdienst.
• U heeft het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bevindingen en
conclusies behoren tot de verantwoordelijkheid van de therapeut, deze kunnen niet
worden gecorrigeerd.
• Na de bewaartermijn of op schriftelijk verzoek van de cliënt wordt het dossier binnen 3
maanden vernietigd, tenzij het bewaren van de gegevens in het belang is voor een ander
of de cliënt en/of de wet zich tegen vernietiging verzet.
Gegevens verstrekken aan derden
Kinderpraktijk Almere zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit
nodig is voor de therapie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Ook dit
gebeurd in overleg met u.
Beveiliging
Kinderpraktijk Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Dossiers worden bewaard op een externe beveiligde harde schijf en/of op een beveiligde
server.
• Verslaglegging wordt via een versleuteld document per mail verstuurd.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan direct contact op via info@kinderpraktijkalmere.com

Wijziging van de algemene voorwaarden en privacyverklaring
Kinderpraktijk Almere behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. De
privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in December 2021

