
 

  
In dit register van verwerkingsactiviteiten is opgenomen:  
 
1. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die worden 

verwerkt;  
2. een beschrijving van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.   
3. welke rechten betrokkenen (cliënten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen, zoals 

het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. 
4. welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de persoonsgegevens te 
 beveiligen.  
5. hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.  
6. hoe wordt omgegaan met een datalek.  
 
 

1. Persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn: 

  

- Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en). 
- Geboortedatum van de cliënt(en).  
- Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en).  
- Bij minderjarige cliënten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres 

van beide ouders.  
- Bijzondere persoonsgegevens (indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling): zaken 

m.b.t. levensovertuiging, biografie van de cliënt, biografie van de ouders, gezondheid, 
echtscheiding, relaties, geweld of misbruik in het gezin, seksualiteit, strafrechtelijke zaken, 
zaken m.b.t. de opvoeding van kinderen.  
 
 

2. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt zijn: 

  
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de 

beroepscode van beroepsverenigingen en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 

(RBCZ) van toepassing op de werkzaamheden in de praktijk. Deze zijn dus van invloed op de doeleinden 

waarvoor de persoonsgegevens worden vastgelegd. 

 

• Dossierplicht: op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) is het als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.  

• Minderjarigen: ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de 
behandeling/begeleiding. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, 
wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling/begeleiding. 
Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen 
voor doorbreking van de geheimhouding. 



• Betaling/facturering: gegevens zijn nodig in verband met de facturering en afhandeling van 
de betalingen. 

• Contact: gegevens zijn nodig om te kunnen bellen of mailen om afspraken te kunnen maken  
of anderszins contact op te kunnen nemen. 
 
 

3. Informatie aan en rechten van cliënten: 

 
Tijdens de intake worden de cliënten schriftelijk geïnformeerd over de dossierplicht, de gehanteerde 
werkwijze in de praktijk, de verplichtingen als gevolg van de WGBO en de Wkkgz.  
Deze informatie legt ook uit waarvoor de persoonsgegevens zijn en wat ermee gebeurt.  
Cliënten hebben altijd het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde 
Gegevens. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. 
 
 

4. Beveiliging: 
 
Mariëtte van de Meulengraaf is ZZP-er en heeft als enige toegang tot de dossiers. Op grond van o.a. de 
beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim geldt geheimhoudingsplicht. 
Besproken casuïstiek uit de praktijk (bijvoorbeeld tijdens intervisie) is altijd anoniem en onherkenbaar.  
Er wordt alleen gewerkt met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard. 
Verder wordt gebruik gemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, met het 
oog op het maken of mailen van de facturen. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang (wachtwoordbeveiliging), ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
 

5. Bewaartermijn: 
 
Deze is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn 
kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling/begeleiding (bijvoorbeeld 
indien iemand een chronische ziekte heeft).  
  
 

 6. Omgang met een datalek: 
 
Toelichting: 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus 
ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan 
de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt), als dit leidt tot ernstige 
nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat 
dit gebeurt. In dit geval moet er sprake van zijn dat het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen 
heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn 
gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. Voorbeelden 



van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een 
inbraak in een databestand door een hacker.  
 
Naar het bovenstaande zal worden gehandeld indien dit van toepassing is. 
  
Nuenen, 25 mei 2018. 
 
M.J.A. van de Meulengraaf  
 


