Privacyverklaring voor Kinderfysio Marja Goedhart
Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Hiermee heeft u als patiënt of ouder/ verzorger van uw kind recht op inzicht in het
verwerken van de gegevens welke wij gebruiken voor de behandeling.
Kinderfysio Marja Goedhart is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van u of
uw kind indien deze bij ons onder behandeling is. Bij vragen hierover kunt u contact
opnemen met Marja Goedhart. Ik ben telefonisch bereikbaar op 0572-792021 of via
info@kinderfysiomarjagoedhart.nl
Onderstaande (persoons)gegevens worden verwerkt in het kader van de behandelrelatie met
u of uw kind om de behandelingen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Als praktijk
dien ik de behandeling rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.
- Patiënt ID
- Geslacht patiënt
- Geboortedatum
- Postcode gebied patiënt
- BSN patiënt
- Zorgverzekeraar UZOVI code
- Behandel episode nummer
- Datum van Aanmelding behandel episode
- Toegang paramedicus – DTF of Verwijzing
- Conclusie Screening
- Hulpvraag vastgelegd
- Diagnose vastgelegd
- Hoofddoel vastgelegd
- Behandelplan vastgelegd
- Prestatiecode
- Locatie pathologiecode
- Duur functioneringsproblemen (in weken tijd)
- Beloop functioneringsproblemen
- Verwacht herstel
- Nevenpathologie
- Recidief
- Eindresultaat behaald
- Bezoekdatum
- AGB code behandeld fysiotherapeut
- Vragenlijst/meetinstrument
- Afname datum genoemd(e) vragenlijst/meetinstrument
- AGB code fysiotherapeut welke vragenlijst/meetinstrument heeft afgenomen
Verkrijgen persoonsgegevens
De persoonsgegevens welke ik gebruik worden voornamelijk door u als patiënt of als ouder/
verzorger verstrekt. Zo ontvang ik van u de naam, geboortedatum, adres, woonplaats,
telefoonnummer, mailadres, BSN nummer, verzekering en verzekeringsnummer, naam van
de huisarts/ specialist, een mogelijke diagnose en indien relevant naam van de school en
leerkracht. Ik kan middels een controle de zorgverzekeringgegevens opvragen via Vecozo.
Daarnaast verzamel ik data vanuit de testgegevens welke ik uitvoer bij u of uw kind. Hiervan
wordt u altijd op de hoogte gebracht en u ontvangt een verslag van mij met de testresultaten
welke bij mij bekend zijn. Mogelijk ontvang ik ook gegevens van uw arts/ specialist of school,
dit zal altijd gebeuren met toestemming van u als ouder/ verzorger.

Met welke partijen wissel ik gegevens uit?
•

•
•

•

•

•

De dossiers worden elektronisch bijgehouden, dit noemen ik een EPD (Elektronisch
Patiënt Dossier). Het EPD wordt binnen de praktijk opgemaakt in Intramed, een online
beveiligd programma.
Vecozo: dit is de instelling welke communiceert tussen de praktijk en de
zorgverzekeraars. Ik declareer de behandeling via Vecozo bij de zorgverzekeraar.
Mediquest: dit is een bedrijf die uw patiënttevredenheid meet. De gegevens worden
anoniem verzonden naar Mediquest. U ontvangt dan een mail met een link om de
enquête in te vullen. Indien u hier aan mee wilt doen tekent u hiervoor op de
toestemmingsverklaring.
De verwijzers: uw kind kan rechtstreeks bij mij aangemeld worden zonder verwijzing
(DTF) of via een verwijzing van uw huisarts, specialist of jeugdarts. Ik verstuur het
onderzoeksverslag, in overleg met u als ouder/verzorger, naar alle artsen en
specialisten welke betrokken zijn bij uw kind. Dit gaat via u of de post.
Overige behandelaars: mogelijk is uw kind bekend bij logopedie of een andere
behandelaar. In overleg met u als ouder/ verzorger wordt hier op uw verzoek een kopie
verslag naar verzonden.
U als ouder/ verzorger: u krijgt altijd een kopie van het verslag welke ik schrijf over uw
kind. Dit gaat via u of de post.

Op welke wijze worden de gegevens beveiligd?
Zoals al aangegeven wordt er een EPD aangemaakt welke online staat. Het EPD
programma is Intramed welke voldoet aan alle beveiligingsvereisten. Er worden nog wel een
aantal zaken op papier bewaard welke in afgesloten kasten opgeborgen worden in de
praktijk. De praktijk is altijd op slot indien ik niet aanwezig ben. Verder bevat het gebouw een
alarminstallatie.
Welke rechten heeft u als ouder/ verzorger van uw kind m.b.t. deze data?
•

•

•

•

Recht van inzage: De patiënt heeft het recht te weten of en welke persoonsgegevens
worden verzameld en voor welk doel. Op verzoek moet de patiënt daar een kopie van
krijgen (papier of digitaal).
Recht van rectificatie: De patiënt heeft het recht te verlangen dat onjuiste of
achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd, en onvolledige gegevens worden
aangevuld. Als de patiënt de juistheid van gegevens betwist, moet de verwerking
daarvan (tijdelijk) worden beperkt. Aanvullingen en rectificaties dienen ook door
gegeven te worden aan de andere ontvangers van de betreffende persoonsgegevens.
Recht van gegevensverwijdering: De patiënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens
te laten wissen. Het wissen van gegevens moet zonder onredelijke vertraging en binnen
drie maanden worden uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van
zorg of anderszins uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) of
in strijd is met specifieke wet- en regelgeving hoeft niet direct te worden voldaan aan het
verzoek. Hier ontvangt u dan schriftelijk informatie over. Ik zal in ons dossier melden dat
u als ouder/ verzorger de gegevens heeft laten verwijderen. Andere ontvangers van de
persoonsgegevens moeten op de hoogte worden gebracht van de gegevenswissing. Er
geldt echter geen verplichting om dit bij hen af te dwingen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De patiënt heeft het recht op
dataportabiliteit. Op verzoek moeten de persoonsgegevens van een patiënt worden
verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en
door te geven aan een andere organisatie.

Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers: de
persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die de

patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die
voortkomen uit observatie.
Het recht op dataportabiliteit geldt dus niet voor gegevens die de patiënt niet direct of indirect
heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of
behandelplannen die ik als zorgverlener op basis van de door de patiënt verstrekte
gegevens vaststel.
Bewaartermijn gegevens.
Ik ben als praktijk verplicht om de dossiers van uw kind 15 jaar lang te bewaren. De oude
dossiers zijn nog op papier maar de huidige dossiers worden primair digitaal bewaard. Indien
de bewaartermijn verstreken is worden de papieren dossiers vernietigd. De digitale dossiers
worden tevens verwijderd.
Datalek
Indien er een datalek ontstaat binnen mijn praktijk moet er binnen 72 uur een melding
gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Denk bij een datalek aan diefstal van de
laptop of computer, het verliezen van de laptop, inbraak in de praktijk waarbij er data
meegenomen wordt. Ook kan een datalek ontstaan bij mijn EPD leverancier. Zij zijn verplicht
om dit direct aan ons te melden.
U wordt als ouder/ verzorger direct in kennis gesteld indien er data gelekt is met betrekking
tot uw kind.
Hoe kunt u als patiënt deze rechten uitoefenen?
Indien u als ouder/ verzorger van uw kind wil dat u de data in kunt zien, de data wilt
rectificeren, verwijderen of overdragen kunt u contact opnemen met Kinderfysio Marja
Goedhart te Raalte. U kunt Marja Goedhart hiernaar vragen of hierom verzoeken via eerder
genoemde contactgegevens. Ook kunt u, indien uw vragen niet beantwoord kunnen worden
door ons, contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kunt u op deze
site verdere informatie vinden over de AVG, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

