Nieuwetijdse Geneeswijzen Privacyverklaring
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelend therapeuten een dossier
aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Verder werken wij volgens de beroepscode van de beroepsvereniging
en van de Koepel Klachtenbehandeling (KAB).
• Uw dossier bevat uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres,
telefoonnummer(s) en e-mailadres;
• Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.
Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij
therapeuten, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld
bij de huisarts of een diëtist.
Wij doen wat binnen ons vermogen ligt om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben 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 de afwezigheid van uw behandelend therapeut
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
wij, of onze administratie een factuur kan opstellen.
Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota 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 klantnummer en/of uw geboortedatum,
• de datum van de behandeling,
• een korte omschrijving van de behandeling en behandelcode, bijv. “104 Electro acupunctuur”
• consultkosten
• het lidmaatschap van de vereniging waarbij wij zijn aangesloten
• ons nummer van de kamer van koophandel en onze AGB-code
• ons BTW-nummer

DERDE PARTIJEN
Dit zijn mensen die ons bij de praktijkvoering ondersteunen. Zij zijn op de hoogte van de nieuwe
privacyregels. Mensen die mij ondersteunen zijn:

- BOEKHOUDING:
Administratiekantoor 1015
Veerstraat 15
2377 AL Oude Wetering
Onze accountant heeft toegang tot naw-cliëntgegevens met betrekking tot betalingen en openstaande
posten van cliënten.
- Irma van Ruiten Tros
Veerstraat 8
2377AK Oude Wetering.
- ICT:
*Wega Automatisering
F. Ballaard
Het Gareel 5
8256 DM Biddinghuizen
0321-333911
*Wega is de aanbieder van het boekhoudpakket “Melissa” en biedt technische ondersteuning bij
problemen met Melissa, het programma voor agendabeheer en boekhouding waarmee Nieuwetijdse
Geneeswijzen werkt. Hierin staan alle cliëntgegevens opgeslagen. Er is een privacy-overeenkomst met
*Wega Automatisering.
MINDERJARIGEN
Wij vragen bij het inschrijven van een nieuwe cliënt toestemming om de persoonlijke en
gezondheidsgegevens in te zien en te verwerken. Bij wet ligt vast dat beide ouders of gezaghebbenden
dienen te ondertekenen voor akkoord voor het begeleiden en behandelen van cliënten onder de
leeftijdsgrens van 16 jaar. Ouders van wilsbekwame minderjarigen tussen 12 en 16 jaar hebben
medebeslissingsrecht over de behandeling. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd
om toestemming te verlenen of te weigeren voor doorbreking van de geheimhouding.
INZAGE EN OPZEGGING
U hebt ten allen tijde recht op inzage van uw dossier. U kunt ten allen tijde besluiten de behandeling te
beëindigen door middel van een schriftelijke of mondelinge communicatie.
BEWAARTERMIJN
Een deel van de persoonsgegevens bewaren wij tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit onze verplichtingen
aan de Belastingdienst. De overige informatie bewaren wij maximaal 15 jaar, vanuit het advies van onze
beroepsvereniging ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. De termijn kan langer
zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte. Wij
kunnen echter ook oordelen dat het bewaren van de informatie niet nodig is.
DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringsweg AVG. Dat betekent
onder meer dat wij uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens,
en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht staan van de
Autoriteit Persoonsgegevens.

