
PRIVACY STATEMENT 
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
worden vertrouwelijke persoonsgegevens ver-
kregen.  
Dit Privacy Statement beschrijft de wijze waar-
op met uw persoonsgegevens wordt omge-
gaan. 
 
UW GEGEVENS 
Uw persoonlijke gegevens worden gewoonlijk 
verkregen bij een intake, tijdens de consulten 
of na het, met uw toestemming, opvragen van 
informatie bij andere zorgverleners of derden. 
Deze gegevens worden digitaal opgeslagen in 
een persoonlijk dossier. Er worden geen 
papieren dossiers samengesteld of bewaard.  
De digitale opslag van uw gegevens heeft als 
doel het begeleidingstraject optimaal te laten 
verlopen en om de administratieve afhandeling 
van het begeleidingsproces doeltreffend vorm 
te geven. De digitale opslag dient ook voor de 
eventuele uitvoering van wetenschappelijk en 
statistisch onderzoek. Voor deelname aan een 
dergelijk onderzoek wordt altijd uw vrijwillige 
medewerking en toestemming gevraagd. 
Geheimhouding is gegarandeerd en uw 
persoonlijke gegevens worden nooit aan 
derden verstrekt tenzij u daarvoor uitdrukkelijk 
en schriftelijk toestemming heeft gegeven 
(medisch beroepsgeheim).  
Persoonlijke gegevens die via een bezoek aan 
de website zouden kunnen worden verkregen, 
worden niet verzameld of opgeslagen. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van cookies. 
 
BEVEILIGING 
De toegang tot het persoonlijk dossier is 
beveiligd door middel van een wachtwoord. 
Alleen de praktijkhouder heeft toegang tot het 
dossier. Het persoonlijk dossier wordt 
geactualiseerd en opgeslagen op een 
computer, welke eveneens beveiligd is met een 
wachtwoord en met up-to-date software. 
Regelmatig wordt er een back-up gemaakt. 
 
WETGEVING 
De verwerking van en de omgang met uw 
persoonlijke gegevens geschiedt volgens de 
actuele wet- en regelgeving.  
 
 

 
 
Relevant in deze zijn de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO). Ook de richtlijnen van de KNMG in het 
kader van verstrekking van medische gegevens 
zijn van toepassing. 
Meer informatie vindt u op de websites van de 
Autoriteit Persoonsgegevens, van de Overheid 
en van de KNMG. 
 
UW RECHTEN 
U heeft altijd het recht uw eigen persoonlijke 
gegevens in te zien of om een afschrift daarvan 
op te vragen. U dient daarvoor een schriftelijk 
verzoek in te dienen. Aan het verstrekken van 
uw gegevens zijn kosten verbonden. 
U bent gerechtigd (Wet KKGZ) een klacht in te 
dienen wanneer u niet tevreden bent over de 
wijze waarop u bent bejegend of bij onjuiste 
toepassing van de wet- en regelgeving door 
praktijkhouder.  
(zie klachtenprocedure). 
 
 
Tilburg, maart 2017 
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http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht
http://www.knmg.nl/

