
Paardenmarkt 54 | 2611 PC Delft | 015 215 98 72 | info@hofjevanpauw.nl | www.hofjevanpauw.nl 
 

 
 
Aangesloten bij het NVPA en bij de VVH (GZ-Haptotherapeut) | IBAN NL87INGB0005975109 | KvK Haaglanden 27341806 

UW PRIVACY in het kader van de AVG 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier 
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen 
over uw persoonlijke leefomstandigheden, uw gezondheidstoestand en gegevens over de 
behandelingen. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling 
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een 
andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een 
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 
verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
-  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 
UW RECHTEN als betrokkene: 
U heeft de volgende rechten: 

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander   

daardoor niet wordt geschaad). 
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan 

alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van 
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard 
moeten blijven. 

- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

. 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier 
kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een 
schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 
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Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons 
weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar bewaard. 
Voor het uitgebreide privacy document kunt u op onze website terecht. 
 
PRIVACY op uw factuur 
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat 
u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

• Uw naam, adres en woonplaats 
• uw geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling onder een codenummer haptotherapie 
• de kosten van het consult 

 
 
PRIVACY verwerking gegevens informatietechnologie 
Voor de verwerking van uw gegevens maak ik gebruik van een online programma via Intramed. 
Intramed beveiligd haar data op een volgende wijze; 
Convenient Online BV heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter 
voorkoming van verlies en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens waar een klant 
verantwoordelijke voor is, die passend zijn gelet op de risico's die de verwerkingen en de aard van de 
persoonsgegevens met zich meebrengen, de kosten en de stand der techniek. 
Convenient Online BV draagt zorg voor de nodige technische en organisatorische aard ter beveiliging 
van Intramed volgens de normen ISO 27001 (code voor informatiebeveiliging) en NEN 7510, 
waarvoor Convenient Online BV is gecertificeerd. 
Voor uitgebreide informatie over de beveiliging van privacy gegevens kunt u de website van Intramed 
bezoeken. 
https://www.intramed.nl/avg/ 
 
 


