Corrie Geuze Heerens
Hypnotherapeut
Informatie over uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is wettelijk verplicht opgelegd in de WGBO.(Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Daarnaast is de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
Uw digitale dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen. Deze heb ik van u via mail, post of mondeling ontvangen. Ook kunnen in het
dossier gegevens opgenomen zijn die voor uw behandeling nodig zijn en die ik met medeweten van u van
derden heb ontvangen.
Als uw behandelend therapeut ben ik wettelijke gebonden aan geheimhoudingsplicht en heb ik als enige
toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke
en medische gegevens en er voor zal waken dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw
digitale dossier zal ik daarom volledig anoniem en extra beveiligd met wachtwoorden verwerken en koppelen
aan een code. Deze code bewaar ik apart van uw Naw gegevens zodat dit op geen enkele manier te
koppelen is.
Uw gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Uw Naw gegevens worden gebruikt voor mijn financiële administratie en voor het opstellen van uw factuur; zie
hieronder bij “Factuur”.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil of moet (zie algemene voorwaarden 3.b) maken van uw
gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Factuur
Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de kosten kan
declareren: uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte
omschrijving van de behandeling (“sessie hypnotherapie”) en de kosten van het consult.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15
jaar bewaard.
Tijdens de intake tekent u indien akkoord de behandelovereenkomst.
Daarin staan:
● De afspraken gemaakt over de behandeling.
● Dat u deze privacyverklaring en de algemene voorwaarden heeft gelezen.
● Dat u mij toestemming geeft om via uw emailadres contact te onderhouden in het kader van uw
behandeling.
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