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Privacy Policy (in het kader van de AVG wetgeving)
Psychologenpraktijk de Mijnstreek hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw
gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Als Psychologenpraktijk de Mijnstreek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document. Psychologenpraktijk de Mijnstreek hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Psychologenpraktijk de Mijnstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de regelgeving
zoals bepaald door het NZA (Nederlandse zorgautoriteit en het NIP (Nederlands Instituut
Psychologen). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

-

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
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-

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologenpraktijk de Mijnstreek verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinde/medisch dossier/behandelplan;

-

Communicatie met verwijzer of andere arts (enkel na schriftelijke toestemming en met
inachtneming van bepalingen NIP in deze; zie praktijkinformatie);

-

Declaratie zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De overeengekomen behandelrelatie en overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk de Mijnstreek de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;

-

Tussenvoegsel;

-

Achternaam;

-

Telefoonnummer;

-

E-mailadres;

-

Geslacht.

-

Woonsituatie

-

BSN

-

Verwijzer

-

Zorgverzekeraar

Uw dossier
De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier
aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden
en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.
Client kan altijd voortijdig verzoeken het dossier te laten vernietigen
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie
te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen,
dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt
u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat
wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld
van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
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Sinds 1 juli 2020 zijn zorgverleners verplicht om patiënten elektronisch inzage te bieden in hun
medische gegevens en daarvan een digitaal afschrift te verstrekken. Een cliënt heeft op grond van de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) al recht op inzage in zijn dossier en
een (papieren) kopie daarvan (zie boven). Bovendien kan hij op basis van de AVG aanspraak maken
op verstrekking van een medisch dossier in een elektronische vorm als de aanvraag elektronisch
wordt gedaan. De nieuwe regelgeving verplicht zorgverleners om de inzage en het afschrift op
verzoek van de cliënt elektronisch te geven (de wijze waarop -online of face to face- kan verschillen
en zal in overleg moeten worden vastgesteld). Daarnaast behoudt de cliënt het recht om een
papieren kopie te ontvangen.
Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een
geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen
over u of (indien van toepassing) uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het
recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als
regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn
gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door
een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn
rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders
zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn
rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een
dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of
zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Uw gegevens kunnen alleen worden ingezien en verwerkt door uw behandelaar mevr. Drs. K. Bosma.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en vragen u
voor elk gebruik of externe communicatie vooraf schriftelijke toestemming;
Wij werken met software en (indien van toepassing) een mailsysteem dat NEN7510, ISO27001 en ISO9001
gecertificeerd zijn
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig ons beveiligingsbeleid

-

Beveiligingsincidenten
Psychologenpraktijk de Mijnstreek heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens
zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident
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met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk
opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken,
dient als volgt te worden gehandeld.
Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal Psychologenpraktijk de Mijnstreek
beoordelen:
-

of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens;
welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te beperken;
of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te assisteren;
of het incident aan de AP (autoriteit persoonsgegevens) dient te worden gemeld;
of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden ingelicht;
welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen.

Psychologenpraktijk de Mijnstreek documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens
in het datalekkenregister.
Voor het geval dat een (potentieel) incident waarvan een door Psychologenpraktijk de Mijnstreek
ingeschakelde verwerker eerder op de hoogte is geraakt, is in de verwerkersovereenkomst bepaald
dat de verwerker Psychologenpraktijk de Mijnstreek zo snel mogelijk bericht. Ook zijn er afspraken
gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Karin Bosma
GZ-psycholoog BIG
Cognitief Gedragstherapeut / Supervisor VGCt
Eerstelijnspsycholoog NIP
EMDR Europe Practitioner
T 06 - 41 877 897
E info@ppdemijnstreek.nl
I www.ppdemijnstreek.nl
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