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PRIVACYVERKLARING 
 
Rebind vindt jouw privacy belangrijk. Deze praktijk voor psychosociale hulpverlening 
houdt zich aan de WGBO, de Wet op de Privacy en aan de AVG. 
 
Dossier  
 
Als behandelend therapeut leg ik een dossier aan. Dit is noodzakelijk voor een goede 
behandeling. Het is ook verplicht vanuit de WGBO. Het dossier bevat persoonlijke – 
en bijzondere persoonlijke gegevens. 
 
Jouw dossier bevat: 

- Aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de 
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  

- Opgevraagde of verkregen informatie van andere zorgverleners, bijvoorbeeld 
een huisarts, mits je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.  

- Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sturen van een factuur en 
het sturen of geven van informatie. 

 
Jouw gegevens zijn veilig 
 
Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.: 

• Ik heb als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.  

• Het dossier wordt versleuteld bewaard in een veilige Cloudomgeving. 

• Een fysiek dossier wordt bewaard in een afgesloten kast. 
 
Beroepsgeheim 
 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat ik jouw 
gegevens en de informatie die jij mij vertelt niet deel met anderen. Tenzij het 
onthouden daarvan gevaar oplevert voor jou of andere betrokkenen. 
 
Delen met zorgprofessionals 
 
Alleen met jouw toestemming kunnen de gegevens uit jouw dossier gebruikt worden:  

• Bij doorverwijzing en overdracht naar een andere behandelaar. 

• Na het afronden van het traject wordt vaak een huisarts ingelicht.  

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
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Delen met anderen dan zorgprofessionals 
 
Het bedrijf dat mijn financiële administratie voert heeft inzage en gebruiksrecht van 
jouw NAW gegevens ten behoeve van de administratie en het verwerken van 
betalingen. De accountant kan nota’s en bankafschriften willen inzien. 

Voor het overige geldt dat ik niets deel zonder jouw expliciete toestemming.  
 

Termijn  

Deze gegevens in het cliëntendossier worden 15 jaar bewaard. Dit is volgens de Wet 
op de behandelovereenkomst  
 
Gegevens op de zorgnota (voor zover van toepassing) 
 
Op de zorgnota staan de volgende gegevens zodat u deze (indien van toepassing) 
kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  
• Naam, adres en woonplaats 
• Geboortedatum 
• De naam van je zorgverzekering en je relatienummer 
• De datum van de behandeling 
• Een korte omschrijving van de behandeling, psychosociaal therapie’, inclusief 
prestatiecode zoals de zorgverzekeraars deze hebben opgesteld ‘prestatiecode 
90/24504 
• De kosten van het consult 
 
Ik heb dit privacy document gelezen. 
 
 
 
Datum:       Plaats: 
 
 
Naam:  
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