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Privacy verklaring
Persoonlijke gegevens

Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering
(wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden
medische en psychosociale gegevens van de cliënt
opgeslagen. Er worden door de therapeut niet meer
gegevens verzameld dan noodzakelijk voor de
behandeling, facturering en declaratie. Deze
persoonlijk gegevens worden door de therapeut
zorgvuldig behandeld en beveiligd. 


De volgende gegevens worden verzameld:
















o

o

o

o

o

o

o


o

o



o

Voor- en achternaam*

Adresgegevens*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Geslacht

Geboortedatum

Ziektekostenverzekeraar met
verzekeringsnummer**

Datum van behandeling

Bij minderjarige cliënten: naam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en
emailadres van beide ouders

Dossiervorming

*voor een workshop worden alleen deze gegevens
opgeslagen 

** alleen indien van toepassing om te kunnen
declareren



De therapeut verwerkt de gegevens op de factuur.
Dat is nodig voor de declaratie bij de zorgverzekeraar
of gemeente. Daarnaast worden de gegevens
gebruikt om contact met de cliënt op te kunnen
nemen.

De gegevens worden gezien door de therapeut en
het administratiekantoor dat de jaarrekening en
dergelijke verzorgt. 


Email, WhatsApp en sms als communicatiemiddel

Het gebruik van (onbeveiligde) email, WhatsApp en
SMS als communicatiemiddel moet door de cliënt
worden goedgekeurd. Zo niet dan wordt in overleg
een ander communicatiemiddel gekozen.

Delen met derden

Voor intervisie of nascholing kan het zijn dat de cliënt
en het werk anoniem besproken worden. Hiervoor
wordt toestemming gegeven in de
behandelovereenkomst. De therapeut houdt zich
aan de beroepscode van geheimhouding. 



Cliëntdossier

Het cliëntdossier wordt volgens de WGBO een
bewaartermijn van 20 jaar, de administratie wordt in
verband met de Fiscus 7 jaar bewaard. Na deze
termijnen worden het cliëntdossier en de
administratie vernietigd.

Het dossier bevat de aantekeningen over de
beeldvorming, ontwikkeling, behandeling en van de
cliënt. Ook kunnen in het dossier opgevraagde
gegevens van andere zorgverleners of de verwijzer
staan, alleen met expliciete toestemming van de
cliënt. 

De gemaakte werkstukken zijn eigendom van de
cliënt. Aan het einde van het behandeltraject mag
de cliënt het gemaakt werk meenemen. 

De cliënt heeft recht op inzage en aanpassing van
het eigen dossier en op het intrekken van verleende
toestemming. Als blijkt dat het dossier onjuistheden
bevat kan de cliënt een schriftelijk verzoek indienen
bij de therapeut om deze te corrigeren of te
verwijderen. 



Beveiliging

De gegevens worden in de praktijk vergrendeld
opgeslagen. De computer en telefoon van de
therapeut hebben een vergrendelingscode en zijn
voorzien van virusscanners.



Klachten

Voor het indienen van een klacht met betrekking tot
de privacyverklaring is het belangrijk om met de
therapeut in gesprek te gaan. Er kan een klacht
worden ingediend bij de AP (Autoriteit
Persoonsgegevens).

www.kairoskt.nl

