Toestemmingsverklaring gegevensverwerking omtrent uw privacy
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), per 25 mei 2018, moet Senang puur
massage & Bowen therapie aan cliënten verantwoorden welke gegevens worden vastgelegd en wie toegang
heeft tot deze gegevens.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit
is tevens wettelijk vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
De volgende gegevens noteer ik:
Algemene gegevens*
• NAW-gegevens;
• geboortedatum;
• geslacht;
• telefoonnummer;
• e-mailadres.
*: deze vindt u terug op uw factuur
Overige gegevens
Om een zo compleet mogelijk beeld te vormen en mijn werk goed te kunnen doen vraag, noteer en bewaar ik
ook de volgende gegevens:
• chronische aandoeningen;
• eventuele operaties, ongelukken, ziektebeelden (uit verleden), zwangerschappen en het verloop van
de bevalling(en);
• belangrijke (traumatische) levensgebeurtenissen;
• medicatie en supplementen;
• relaties binnen familie en gezin, situatie thuis en op het werk;
• sport en hobby’s.
Nadat deze gegevens worden genoteerd en opgeslagen blijven deze, zoals de WGBO voorschrijft, vijftien jaar
bewaard. Als cliënt heeft u altijd het recht om je dossier in te zien of om het te laten vernietigen.
Privacy
Ik doe mijn best 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. Daarnaast heb ik een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Inzage en gegevens delen en opvragen
Ik geef u als cliënt op verzoek inzage in het dossier. Desgevraagd ontvangt u daarvan een afschrift.
Gegevens worden pas aan derden verstrekt als dat wettelijk noodzakelijk is of op uw verzoek. Dit gebeurt in
overleg en na uw schriftelijke toestemming.
Als het voor uw behandeling noodzakelijk is kan ik bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, medische
gegevens opvragen om deze vervolgens in uw dossier op te nemen. Hiervoor dient u ook schriftelijke
toestemming te geven.
Naam therapeut Vera Balk Aalbers
RBCZ/TCZ registratienr. 1801170R
Persoonlijk AGB-code90104649

NVST Lid nr. L3406
Praktijk AGB-code 90063398

