Privacy verklaring
Om mijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen is het nodig dat ik een
dossier aanmaak en bij houd. Ik ben hier ook wettelijk toe verplicht. In
dit dossier staan de verslagen van de gesprekken die ik met jou/jullie
heb gerubriceerd volgens een bepaald format, dat mij helpt om snel te
kunnen zien wat er besproken en afgesproken is, welke oefeningen we
hebben gedaan of afgesproken en wat je in de tussentijd hebt gedaan
met de resultaten van de sessies. Daarnaast kan er mailwisseling in zijn
opgenomen voor zover dit de inhoud van ons werk betreft.
Daarnaast en apart van dat dossier bewaar ik jouw/jullie
contactgegevens. De inhoud van dit dossier is voor zover het niet mijn
eigen overwegingen, gedachten en gevoelens betreft ten alle tijden
beschikbaar om in te zien tijdens de sessies. Ook kan ik dit, op jouw
schriftelijk of digitaal verzoek, naar andere hulp-/zorgverleners
toesturen.
Ik doe mijn uiterste best om jou/jullie privacy te waarborgen. Dit
betekent dat ik:



zorgvuldig omga met je persoonlijke en gegevens;
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
Mijn beroepsgeheim
In het geval van individuele therapie heb ik als enige toegang tot de
gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim). Voor wat betreft de dossiers die ik bijhoudt voor
relatietherapie heeft de co-therapeut Dick Koek ook toegang tot het
dossier. Onze geheimhoudingsplicht geldt ook hier onverminderd.
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen
gebruikt worden:






Om andere zorgverleners te informeren.
Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een
andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend na jouw verzoek
(schriftelijk of per mail).
Bespreken van uw situatie – anoniem – met collega’s tijdens
intercollegiale toetsing.
De NAW gegevens gebruik ik voor het opstellen van facturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens,
dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
Jouw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.
Privacy op de nota
Op uw nota staan alleen gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren:




je naam, adres en woonplaats;
de datum van de sessie’s;
de kosten van het consult.
Tot slot
Ik kan mij goed voorstellen dat je nog vragen heeft over dit
onderwerp. Stel ze gerust want het is belangrijk dat je het gevoel hebt
in veilige handen te zijn.

