Privacy statement
Praktijk JoCa is verplicht zich te houden aan de wettelijke regelgeving
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoons gegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Voel je vrij
om alles door te lezen maar de strekking is dat ik zorgvuldig met jouw privacy gevoelige gegevens
omga.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg . Dit is een
wettelijke plicht opgelegd door het WGBO. Dit dossier bevat het ingevulde intake formulier,
aangevuld met gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kan het dossier gegevens bevatten die ik na jouw toestemming van een andere behandelaar heb
opgevraagd. ( huisarts fysio of specialist enz.)
Voor de behandeling van een minderjarig kind is er schriftelijke toestemming nodig van beide ouders
of verzorgers. Ook dit wordt in het dossier opgenomen.
Praktijk Joca neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jouw
behandelaar heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb wettelijke geheimhouding plicht. Ook
wel beroeps geheim.
De gegevens uit je dossier kunnen met jou toestemming worden gebruikt voor de volgende
doeleinden. ( Andere doeleinden worden altijd met jou besproken, zonder je toestemming
onderneem ik geen actie).
-

-

Andere zorgverleners informatie te verstrekken over jou en jouw behandeling.
Voor het gebruik bij mijn afwezigheid of door overlijden. Om voor ieder een passende
therapeut te vinden is in mijn praktijk een lijst met therapeuten. Onder andere massage
praktijk Reborn, mevrouw G. Dijk Kooistra.
Voor geanonimiseerde gebruik van intercollegiale toetsing

De clienten dossiers blijven overeenkomstig de wet op de behandelovereenkomst 15 jaar bewaard.
Je behoud het recht om de dossiers te laten verwijderen, vernietigen of in eigen beheer te bewaren.
Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat
je die eventueel kan declareren.
-

Naam, adres, woonplaats
Je geboortedatum
Behandelingscode
De kosten van het consult.

Mijn website is ter informatie, je behoud het recht ter inzage of vernietiging van je dossier. En er
worden geen gegevens opgeslagen.

Aldus opgesteld, op 20 03 2019 door Johanna van der Veen, eigenaar Praktijk Joca

