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Praktijk voor Mesologie Marit Peter en de nieuwe Europese privacy wet van 25 mei 2018
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een
nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk
geregeld. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp).
Vorming van het cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een
cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw cliëntendossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Daarnaast staan hierin uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadres en
geboortedatum. Eveneens staan hierin de gegevens van uw huisarts, behandelend specialist en uw
medicatiegebruik.
Ook worden in het cliëntendossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld
bij uw huisarts.
Rechten cliëntendossier
U heeft ten allen tijden recht op inzage in uw cliëntendossier. Ook heeft u recht op het wijzigen of
wissen van uw gegevens. Tevens kunt u altijd uw cliëntendossier opvragen.
Waarborgen privacy persoonsgegevens en cliëntendossier
Zo waarborg ik uw privacy:
• Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Alleen ik heb toegang tot uw
gegevens.
• Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• De dossierkast waarin uw cliëntendossier wordt bewaard, is beveiligd;
• De gegevens die op mijn computer staan, zijn beveiligd door middel van een wachtwoord.
• U kunt uw medische gegevens (intakeformulier) via secure mail naar mij versturen.
Gebruik van uw gegevens
De gegevens uit uw cliëntendossier 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 of voor overleg met een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming. De mail met uw gegevens wordt secure verstuurd;
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
AGB code 90-044063/90-52789
Lid van de NVVM · Lid van Register Mesologie lidnummer M114
Lid van Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg nummer 406019R

Praktijk voor Mesologie
Marit Peter

•

Vondellaan 160, 3521 GH Utrecht
06 - 8129 5432
marit_peter@mesoloog-utrecht.nl
www.mesoloog-utrecht.nl

Een klein deel van de gegevens uit uw cliëntendossier wordt gebruikt voor het opstellen van de
nota (voor declaratie bij uw zorgverzekeraar) en dus ook voor mijn eigen financiële administratie
(eventuele controle van de belastingdienst). Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt:
- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
- De datum van de behandeling en declaratienummer
- Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24008 Behandeling Mesologie’
- De kosten van het consult

De nota met bovenstaande persoonlijke gegevens wordt via de gewone mail naar u verstuurd.
Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en
expliciet uw toestemming vragen.
Bewaartermijn cliëntendossier
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist.
Datalek
Een datalek meld ik aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen
voor de bescherming van uw persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.
Ik informeer u als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke
levenssfeer.

AGB code 90-044063/90-52789
Lid van de NVVM · Lid van Register Mesologie lidnummer M114
Lid van Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg nummer 406019R

