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Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Doel van verwerking
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut,
een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens
opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw
expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Ik ben verplicht uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik
heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
Indien noodzakelijk voor uw goede behandeling kunnen de gegevens uit uw dossier ook
nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden, echter in alle gevallen uitsluitend na
uw uitdrukkelijke toestemming:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik van u ontvang worden als volgt verwerkt:
1) in uw
•
•
•
•
•
•
•
•
•

medisch dossier. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:
naam
adresgegevens
telefoonnummer
emailadres
geslacht
geboortedatum
verzekeringsmaatschappij
verzekeringsnummer
medische gegevens

Jippie | Kerkdijk 28 4927RA Hooge Zwaluwe | 06-36112141 jippiejiska@gmail.com |
ING: NL77INGB0005665665 tnv Jippie | KvK: 50159666 | BTW: NL180210531B01

2) in de zorgnota die u van mij ontvangt. Op de zorgnota staan gegevens die door de
zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze kan declareren bij uw
zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:
• naam
• adresgegevens
• geboortedatum
• verzekeringsmaatschappij en verzekeringsnummer
• datum van de behandeling
• korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig
consult’ of ‘Emdr’.
• de kosten van het consult
Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
In mijn intakeformulieren vraag ik naar bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dit
heeft als doel een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken welke behandeling het
meest geschikt is voor u/voor uw kind. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• In mijn intakeformulier(en) vraag ik naar vroegere psychische begeleiding. Dit
geeft mij een beeld welke stappen u als mijn cliënt al ondernomen heeft in uw
persoonlijke ontwikkeling en voorkomt overlap in behandelwijze(n) met
doorverwijzers/collega’s.
• In mijn intakeformulier voor volwassenen vraag ik naar een korte omschrijving
van uw levensverhaal. Dit geeft mij een beeld waar evt. trauma zich heeft
voorgedaan in uw leven (mijn specialisatie is traumaverwerking). Tevens geeft
het mij een ingang direct tot de kern te komen in het intakegesprek.
• In mijn intakeformulier(en) vraag ik naar de dagelijkse invulling van uw
persoonlijk leven. Dit geeft mij een beeld van de draagkracht en de bedding in uw
persoonlijk leven, vanuit welke u een ontwikkelingsproces aangaat tijdens de
begeleiding door Jippie.
• In mijn intakeformulier voor kinderen vraag ik naar het beroep van ouders. Dit
geeft mij een beeld van de sociale setting en context waarin mijn cliëntje
opgroeit.
• In mijn intakeformulier voor kinderen vraag ik naar de ontwikkeling (lichamelijk,
cognitief, sociaal-emotioneel) tot nu toe. Dit geeft mij een beeld van de
vaardigheden en vermogens van een kind en kan mijn helpen een
leeftijdsadequate therapievorm voor te stellen.
Intervisie en supervisie
In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn
voortdurende ontwikkeling als therapeut is het mogelijk dat onderdelen van uw casus
volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing.
Deze collega’s/supervisoren zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.
Toeleveranciers en ondersteunende diensten
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Met partijen die
in het kader van een goede dienstverlening toegang hebben tot elektronisch opgeslagen
gegevens, zoals bijvoorbeeld een administratiekantoor of ICT dienstverlener, heb ik
wettelijk verplichte verwerkersovereenkomsten opgesteld, waarin verwerkt is tot welke
gegevens zij toegang hebben en tot welke niet. Deze overeenkomsten waarborgen de
wettelijke toegang, bewaartermijnen en geheimhouding.
Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WBGO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Beveiliging
Uw gegevens worden zoals op papier als digitaal beveiligd opgeslagen. In Privacy Impact
Assesment (PIA) is vastgelegd op welke wijze en met welk doel uw persoonsgegevens
zijn opgeslagen. U kunt deze PIA ten alle tijden opvragen bij Jippie.
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Recht van inzage, aanpassing of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om evt. eerder gegeven toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens door Jippie en u heeft het recht van gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u
bezit in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie of
persoon te sturen.
Bescherming persoonsgegevens en klachtafhandeling
Uiteraard neem ik de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zal ik passende
maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Hebt u ondanks dat toch
vragen of klachten omtrent uw privacy of de manier waarop ik met uw gegevens omga?
Neemt u in alle gevallen contact met mij op. Mocht ik uw klacht niet naar tevredenheid
afhandelen, dan wijs ik u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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