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PRIVACYBELEID
Hieronder vindt u de gegevens die voor de
praktijk van uw behandelaar van toepassing
zijn.
De dienstverlening is onderhevig aan wetgeving
op het gebied van gezondheidszorg in Nederland
en het Nederlands recht in het algemeen, waaronder de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), Wkkgz
(Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming AVG).

Uw zorgverlener is verantwoordelijk voor uw gegevensbescherming:
M.P.H. Meijer – Lousberg
Ruigendijk 14
3227 CG Oudenhoorn
Doel van het vastleggen van uw gegevens:
•
•
•
•
•
•

•
•

het geven van (para-)medische behandeling;
administratie voeren, waaronder het maken van afspraken;
innen van consultkosten en facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar;
verzending van actuele praktijkinformatie;
voldoen aan de wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte);
om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld
als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere
behandelaar;
het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan
stagiaires of overige lesdoelen.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw
gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
Wij noteren in uw dossier:
• naam, adres, woonplaats;
• telefoonnummer en e-mailadres;
• geboortedatum;
• zorgverzekeringsnummer;
• een bevestiging op basis van uw geldige ID (bijv. paspoort of rijbewijs);
• medische gegevens;
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woonen werksituatie, hobby’s/sport);
• naam van uw huisarts;
• bij minderjarige cliënt jonger dan 16 jaar: naam, adresgegevens,
telefoonnummer, mailadres en schriftelijke toestemming van de met gezag
belaste ouder(s).
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Bewaartermijn dossier:
15 jaar na de laatste wijziging of toevoeging
(WGBO).
Op de zorgnota staan de gegevens,
die door de zorgverzekeraar worden
gevraagd:
• uw naam, adres, woonplaats;
• uw geboortedatum;
• de datum(s) van de behandeling;
• korte omschrijving van de behandeling;
• de prestatiecode voor acupunctuur: 24104;
• de kosten van het consult.
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 verleende toestemming*;
• u heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van
eigen gegevens*;
• u heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan, bij uw therapeut* en bij de Autoriteit
Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
• wij wijzen u op ons privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
*

Dit kunt u schriftelijk of per e-mail melden aan de verantwoordelijke, welke
bovenaan deze pagina vermeld staat.

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, naast de
zorgverlener:
De praktijkwaarnemer, stagiaires en verwijzers. Deze personen zijn bekend met de
regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht. Toegang tot
uw dossiergegevens wordt alleen met uw toestemming verleend en gemachtigd door
de praktijkhouder.
De digitale maatregelen die we o.a. hebben genomen, om uw gegevens
te beschermen:
• technische beveiliging van computer en dossiers;
• bij contact per e-mail, maken wij gebruik van een beveiligd systeem;
• door gebruik van de website worden geen cookies geplaatst;
• uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen van actuele
praktijkinformatie;
• wij beschikken over een protocol datalekken.
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