
PRIVACYREGLEMENT 

1. UW PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY IN ONZE PRAKTIJK 
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is 
geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Wij raden u aan 
het privacyreglement goed te lezen. Als u vragen heeft over het 
privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar.  

2. ALGEMEEN 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de 
nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op 
grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens 
werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. 
Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren 
over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 
 
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan 
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier 
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling 
daarvan. 

3. TOEPASSELIJKHEID 
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door 
de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg. 

4. DOELEN 
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk 
om u goed te kunnen behandelen. De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor 
de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die 
daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

o Voor zorgverlening; 
o Voor financieel afhandelen van de behandeling; 
o Voor doelmatig beheer en beleid; 
o Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig 
gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld 
het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke 
Gezondheid). 
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden 
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5. PERSOONSGEGEVENS 
Ergotherapie Mila verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen 
inzake verwerking van persoons- gegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die 
informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.  

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt of kunnen te herleiden zijn: 

o Naam 
o Adres/contactgegevens 
o Geboortedatum en geboorteplaats 
o BSN-nummer 
o Geslacht 
o Medische gegevens (bijvoorbeeld aandoening en medicijngebruik) 
o Naam huisarts/andere betrokkenen, zoals andere zorgverleners 
o Maatschappelijke gegevens (bijvoorbeeld gezinssamenstelling en burgerlijke staat) 
o Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger 

6. VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
Ergotherapie Mila moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van 
de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van 
dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het 
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van 
de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht 
op de vergroting van het klantenbestand.  
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan 
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier 
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling 
daarvan.  

7. UW PRIVACY RECHTEN 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op 
correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw 
persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking 
van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergotherapie 
Mila. Tot slot heeft u recht op dataportibiliteit: op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens 
overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).  

8. BEWAARTERMIJN 
1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de 

behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlener schap met zich 
meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard¹. 

2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de 
bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar¹.  

3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard 
dan nodig is voor het doel. 

4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk 
schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd. 



De wettelijke bewaartermijn is bepaald in de Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) 
 

9. GEHEIMHOUDINGSPLICHT 
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet 
aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij 
een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de 
praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van 
software.  
Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als: 

o U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; 
o Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de 

ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag; 
o Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, 

bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van 
plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of 

o Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. 

 

10. WIJZIGINGEN 
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving 
wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.ergotherapiemila.nl informeren. Wij 
adviseren u het privacyreglement regelmatig te bekijken. 
 

 

 


