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Privacy Verklaring 

Algemeen 
De 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 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. 

Onze praktijk 
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u 
(medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 
Fysiotherapie Alkemade  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 

 De plichten van de praktijk 
Fysiotherapie Alkemade  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 fysiotherapeutische zorgverlening; 
o voor administratieve verwerking en declaratie 
o voor doelmatig beheer en beleid; 
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en 

verwezen naar deze Privacy Verklaring op onze website. 
• Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw 

gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere 
betrokkenen, d.w.z. patiënten,  zorgverleners en administratieve medewerkers  te respecteren. 

• Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 

• Alle medewerkers binnen  Fysiotherapie Alkemade hebben een geheimhoudingsverklaring 
ondertekend.  

• Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen 
middels deze Privacy Verklaring en wij respecteren deze rechten. 

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening 
en voorts conform wettelijke termijnen*. 

* Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), 
tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. 
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.  

Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring , of in algemenere zin, vragen heeft hierover 
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 
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Verwerking van persoonsgegevens van (oud) Patiënten of (oud) cliënten 
 
Persoonsgegevens van klanten worden door Fysiotherapie Alkemade  verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 
- Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; 
- Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training; 
- Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. deelnemen aan een  cursus of project; 
- Patiënt- en cliëntgegevens vastleggen t.b.v. administratie en declaraties 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- De behandelovereenkomst, het abonnement of de cursusovereenkomst; 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Alkemade  de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Adres; 
- (Zakelijk) Telefoonnummer; 
- (Zakelijk) E-mailadres; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- Zorgverzekeringsgegevens; 
- BSN; 
- ID of paspoortnummer; 
- Gezondheidsgegevens; 
- Genetische gegevens; 
- Biometrische gegevens; 
- Leefgewoonten;  
- Psychologische gegevens; 
- Onderwijs en scholing gegevens; 
- Familie samenstelling; 
- Vrije tijd en interesses; 
- Ras & etnische gegevens; 
- Filosofische of religieuze overtuigingen; 
- Afbeelding of video-opname; 

 
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Alkemade opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op 

de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
- Gedurende de looptijd van het abonnement. 7 jaar bewaartermijn voor de financiële 

administratie.  
- Gedurende de looptijd van de cursus of het project.  7 jaar bewaartermijn voor de financiële 

administratie. 
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Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners 
 
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Alkemade verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 
- Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. (het einde van) de behandeling. 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- Verwijzing of DTF; 
- Ketenzorg; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Alkemade de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- E-mailadres; 
- Telefoon; 
- AGB; 
- Adres 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Alkemade opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 20 jaar bewaartermijn 

conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
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Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, onderhoudsbedrijven, 
prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerden 
 
Persoonsgegevens van leveranciers, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden 
worden door Fysiotherapie Alkemade verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media; 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Alkemade de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Adres 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 

 
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Alkemade opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, prospect, stakeholder-

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 
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Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 
 
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Alkemade verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 
- Uitvoering geven aan registratie en differentiatie eisen van zorgverzekeraars 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- De arbeidsovereenkomst. 
- Declaratie systeem registratie 
- Het contract van de zorgverzekeraar 
- Deelname aan audits, netwerken, samenwerkingsverbanden en zorg- en kwaliteitsmeting 

portalen en wetenschappelijk onderzoek 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Alkemade de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Adres; 
- Woonplaats; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Salarisgegevens; 
- Kopie ID; 
- BSN-nummer; 
- Bankgegevens; 
- AGB-nummer; 
- BIG-nummer; 
- CKR nummer; 
- Kopie van cursus en of opleidingscertificaten 

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Alkemade opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft; 
- De kopie ID tot en met 5 jaar na uit diensttreding   
- Voor materiële controle door zorgverzekeraars tot en met 5 jaar na afloop van een kalenderjaar 
- In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
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Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie Alkemade verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 
- Het vinkje mailing toegestaan in FysioRaodMap4 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Alkemade de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 
- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Alkemade  opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is en tot 2 jaar na aanmelding. 
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Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD); 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;  
- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken; 
- Het verwerken van declaraties of banktransacties;  
- Het meewerken aan geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met of 
overdragen aan derden (bijv. een nieuwe zorgverlener) indien u ons hier schriftelijk toestemming voor 
geeft. 

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel 
bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van 
de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig 
gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien 
noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. 
Onze praktijk werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen welke deel uit maken van het 
behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes 
(suikerziekte) astma en COPD, hart- en vaatziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw 
behandeling.  
 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger.   

 

Bewaartermijn 
Fysiotherapie Alkemade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
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Beveiliging 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
- Alle personen die namens Fysiotherapie Alkemade van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan; 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe 

is; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
- Onze medewerkers zijn en worden steeds geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens; 

 

Cookies 
 
Wij gebruiken cookies om de  website te verbeteren. Wanneer u naar onze website gaat, krijgt u een 
cookie melding. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer 
worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser.  

 

Rechten omtrent uw gegevens  
 
U heeft de volgende rechten: 
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
• Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) 

afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen 

tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van 
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten 
blijven. 

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.  
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.  
• Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging). 

• Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en 

overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel 

van de gegevens in uw medisch dossier. 

• Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email 
of schriftelijk kenbaar maken aan ons. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een 
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).  
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. 
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Toelichting op de aanvraag  

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 20 jaar 
bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als 
u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt 
vertrouwelijk behandeld. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u 
er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u 
dit in de aanvraag aangeven.  
 
Nodig voor de aanvraag 
Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige 

Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar 

die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de 

patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien 

verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake 

is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing 

ligt bij de zorgverlener.  

 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte 

is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is 

gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De 

oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw 

oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 

 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U 
kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een 
kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut 
worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en 
internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

 

 

Overige 

Alle gegevens betreffende de behandeling staan geregistreerd in agenda-, declaratie- en EPD- systeem. 
Deze programma`s worden gedraaid op een eigen beveiligde serveromgeving. De Huiswerkoefeningen 
gegevens staan in een beveiligde online omgeving. 

Voor het benaderen van patiënt gegevens geldt dat:  

− de NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten 
van de ruimte wordt het beeldscherm vergrendeld;  

− de behandelend fysiotherapeut de gegevens beheert; 

− een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het 
patiëntendossier; 

− het patiënten niet is toegestaan de computers te bedienen (zie huisreglement),  zodat zij geen 
toegang hebben tot andermans patiëntengegevens. 
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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 onze Privacy Verklaring  nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 

Contactgegevens 
 

Fysiotherapie Alkemade  
Lucas van Leijdenlaan 2B 
2371 RW Roelofarendsveen 
secretariaat@fysiotherapiealkemade.nl 
Telefoon nummer: 071-3313450 

mailto:secretariaat@fysiotherapiealkemade.nl

