
Beschrijving van het gebruik en bewaren van persoonsgegevens tbv mijn praktijk volgens de normen van AVG,
Europese regelgeving die ingaat op 25/5/2018.

Gegevens die worden vastgelegd van patiënten zijn:
Naam, adres, postcode, woonplaats.
Geboortedatum
Telefoonnummer en e-mailadres. 
Bij minderjarige patiënten ook bovengenoemde gegevens van beide ouders.
Naam van de HA of Huisartsenpraktijk waar je bent ingeschreven.

Indien het van belang is voor de behandeling leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
Godsdienst of levensovertuiging
Gezondheid
Zaken met betrekking tot sexualiteit.
Mogelijke strafrechtelijke gegevens, zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg en
geweldconflicten binnen het gezin.

Deze gegevens zijn toegestaan om vast te leggen in het kader van gezondheidszorg mits dit gebeurt door een
beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim. Zie de wet behandelovereenkomst WGBO, die ook voor
complementair werkende zorgverleners geldt die geregistreerd zijn bij de RBCZ.
Op grond van de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst ben ik als zorgverlener verplicht een
medisch dossier bij te houden. Hierin worden naast de persoonsgegevens de ziektegeschiedenis en verloop van
de behandeling vastgelegd. De bewaartermijn voor medische dossiers is wettelijk vastgesteld op minimaal 15
jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.  Medische gegevens worden
alleen op uw uitdrukkelijk verzoek of met uw toestemming gedeeld met andere zorgverleners. Ik ben ZZP-er en
ben de enige die toegang heeft tot de dossiers.

Ik werk niet met digitale patiëntendossiers maar uitsluitend papieren dossiers. Deze worden bewaard in een
afsluitbare kast.

Ik bespreek weleens met collega’s, of in  een intervisiegroep casuïstiek uit de praktijk, maar dat gaat altijd
anoniem en onherkenbaar.

Op de declaraties voor de zorgverzekeraar komen alleen uw naam, adres, geboortedatum en de code voor het
soort behandeling te staan. Ik maak de declaratie digitaal in PDF bestand waarna ik die naar u toestuur via e-
mail.  Ik bewaar een papieren copie van de declaratie voor mijn eigen administratie. De digitale declaratie  wordt
gewist. Ook deze gegevens worden nooit gedeeld met derden. Bij mijn administratiekantoor lever ik alleen tbv de
belastingaangifte en de jaarrekening de cijfers aan van omzet, kosten ed, geen persoonsgegevens.

Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord en is tevens beveiligd met beveiligingssoftware die regelmatig 
een update krijgt.

Datalekken:
Evt. datalekken worden gemeld binnen 72 uur bij de autoriteit persoonsgegevens. Als een evt. datalek ook
ongunstige gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer wordt u zelf ook geïnformeerd over het feit dat
er een lek heeft plaatsgevonden.
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