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Loes van der Laarse
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PRIVACY VERKLARING
Uw behandelaar legt een persoonlijk dossier van u aan. Dit is een wettelijke plicht,
opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, en
gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Daarnaast kunnen gegevens worden opgenomen zoals woon- en leefomstandigheden, uw
gezondheidsgeschiedenis of gegevens welke, pas na uw nadrukkelijke toestemming, zijn
opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Dit alles uitsluitend tot doel een veilige en doelmatige behandeling mogelijk te maken.
Acupunctuurpraktijk Loes van der Laarse hecht veel waarde aan de bescherming en
beveiliging van uw persoonlijke gegevens, en streeft er naar aan alle verplichtingen en
aanbevelingen zoals beschreven in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te
voldoen.
Daarnaast is uw behandelaar gehouden aan de het Privacy Reglement van de Nederlandse
Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website:

www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming), een tijdelijke
waarnemer (na uw toestemming), en de technische praktijkondersteuning hebben
toegang tot uw dossier. Zij allen hebben geheimhoudingsplicht.
Een klein gedeelte uit uw dossier (bv naam en adresgegevens, geboortedatum,
verzekeringgegevens, Burger Service Nummer) kunnen worden gedeeld met externe
verwerkers zoals de zorgverzekeraar voor declaratie van behandelingen, en een
administratiekantoor voor de verplichte financiële administratie.
In het hieronder volgende overzicht vindt u gedetailleerd welke gegevens wij noteren,
waarvoor wij uw gegevens gebruiken, en welke wettelijke rechten voor u als patiënt van
toepassing zijn volgens de AVG.
Indien u na het lezen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft over
het gevoerde privacy beleid kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
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Overzicht privacy beleid

Praktijkgegevens:
Acupunctuurpraktijk Loes van der Laarse
H. Henriquez Pimenteltuin 20
1705 HW Heerhugowaard

telefoon 072 – 5727932
email: acu@loesvdlaarse.nl
Verwerking van gegevens:
Persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
- Uitvoeren van veilige en doelmatige acupunctuur- en NAET behandelingen.
- Facturering naar patiënt en zorgverzekeraar.
- Verstrekken praktijkinformatie zoals onder andere nieuwsbrieven.
Grondslagen voor deze gegevensverwerking:
- Toestemming patiënt.
- Dossierplicht volgens de wet geneeskundige behandelovereenkomst
(WGBO).
- Voldoen aan wettelijke verplichting ten behoeve van zorgverzekeraars en
belastingdienst.
De volgende gegevens worden in het dossier vastgelegd:
- Gewone persoonsgegevens:
o Geboortedatum.
o Voornaam, tussenvoegsel, achternaam.
o Adres en woonplaats.
o Telefoonnummer.
o Email adres.
o Zorgverzekeraar en polisnummer.
- Bijzondere persoonsgegevens:
o Burger Service Nummer (BSN).
o Medische gegevens (status, behandeldatums, etc.).
o Contactgegevens van de huisarts.
- Bij minderjarige patiënten (jonger dan 16 jaar)
o Naam en adresgegevens van ouder/voogd.
o Schriftelijke toestemming van ouder/voogd .
De persoonsgegevens hebben een in de WGBO vastgelegde bewaartermijn. Na
deze termijn worden de gegevens adequaat en onherstelbaar vernietigd.
Dit is het geval in de volgende situaties:
- Na 15 jaar gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier.
- Op het moment de patiënt het recht op vergetelheid uitoefent.
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, en tegelijkertijd de
continuïteit van de praktijk te garanderen:
- Iedereen die namens de praktijk kennis van de persoonsgegevens kan
nemen is gehouden aan geheimhouding.
- De systemen zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
- Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in de Cloud, of ontsloten via
Internet.
- Er wordt dagelijks een backup van de gegevens gemaakt.
- Bij het verzenden van bijzondere persoonsgegevens via email wordt deze
informatie altijd versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.
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