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Privacy beleid 
 

Bij therapie is het verplicht om aan verslaglegging en 
dossiervorming  en die gegevens als vertrouwelijke informatie te  
behandelen. Daarnaast worden een aantal persoonlijke 
(gezondheids)gegevens bij een eerste gesprek opgevraagd die 
nodig zijn voor de therapie en inzicht omtrent de cliënt. Het gaat 
alleen om die gegevens die noodzakelijk zijn voor het 
therapieproces. Dit alles wordt opgenomen in een (elektronisch) 
clientregistratiesysteem. Daarnaast is er via whats-app en e-mail 
communicatie tussen de client en de praktijk. Hoe er wordt 
omgegaan door praktijk Hart en Hechtwerk met 
persoonsgegevens, wordt in dit privacybeleid expliciet, 
gedetailleerd en concreet gemaakt. Dit n.a.v. de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, die geldig is vanaf 25 mei 
2018. 

1. Rechten t.a.v. persoonsgegevens 
Als cliënt hebt u recht op inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van de persoonsgegevens.  

a. Inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Mocht u een (hard)copy willen 
ontvangen van uw dossier, dan kan de behandelaar daar kosten voor in rekening brengen.   

b. Correctie: u hebt het recht om (onjuiste) gegevens aan te passen 
c. Verwijdering:  u hebt het recht om te vragen om verwijdering van uw dossier. Als u niet langer 

wilt dat uw gegevens bewaard blijven dan kan u dit schriftelijk aangeven, dit kan per mail. Als u 
gebruik maakt van uw recht om uw dossier te verwijderen zal de behandelaar uw dossier 
vernietigen. Met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum, 
geboorteplaats en telefoonnummer). Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie 
en moeten 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht (zie verder punt 5 
bewaartermijn). Als u vraagt om verwijdering is behandeling vanaf dat moment niet meer 
mogelijk omdat er tijdens een behandeling een dossier bijgehouden moet worden, dat kan alleen 
met uw toestemming. 

d. Overdracht: u hebt het recht aan te geven dat u wilt dat uw gegevens overgedragen worden aan 
een derde partij. Het kan ook zo zijn dat er collegiaal overleg nodig is.  Uw gegevens worden 
nooit op mijn initiatief aan derden verstrekt voor welk doeleinde dan ook, tenzij u hier zelf om 
vraagt en/of schriftelijke toestemming voor verleent, middels een toestemmingsverklaring.  

 

2. Om welke gegevens gaat het 
De volgende gegevens worden verwerkt in het client registratiesysteem: 
 Naam, Adres, Woonplaats en  telefoonnummer. Om te kunnen communiceren over te maken 

afspraken. En t.b.v. de facturatie, om te voldoen aan richtlijnen van de belastingdienst voor 
facturen die op naam en adres gezet moeten worden. 

 Geboortedatum en geboorteplaats. Ter identificatie en om de leeftijd te weten. 
 Geslacht. Het is niet verplicht deze informatie te verstrekken. 
 Mailadres. Om te kunnen communiceren over te maken afspraken, eventueel huiswerk en 

opdrachten en de factuur te kunnen sturen. 

                        Mieke Koerts 
Gestalttherapeut voor individuele & relatie 
therapie 
Consulent Seksuele gezondheid i.o. 
 
Sutton 15  
7327 AB Apeldoorn 
info@hartenhechtwerk.nl 
06-42413427 
 
KvK: 62201875 
Rek.nr: NL39 KNAB0720 785154 
BTW-id: NL001439729B63 
Aangesloten bij NVAGT / EAGT / RBCZ 
Lidmaatschapsnummer RBCZ: 170587R 
AGB Zorgverlener 90103022 
AGB Praktijk 90062418 
AGB kwalificatiecodes 9021,9037,9000 
 
 

 
 



Privacy beleid Praktijk Hart & Hechtwerk April 2020 
 

 Huisarts en/of andere behandelaren. Als u ook andere behandelingen volgt is het belangrijk om 
dat te weten. Ook kan het soms handig zijn om de behandelingen op elkaar af te stemmen, 
voordat er collegiaal overleg plaatsvindt zal dat met u besproken worden en moet hiervoor 
toestemming geven middels een toestemmingsformulier.  De huisarts is belangrijk als er sprake is 
van psychische en/of lichamelijke klachten/problemen en dient als eventuele back-up in geval 
van nood.  

 Burgerlijke staat en gezinssamenstelling. Ter achtergrondinformatie wordt gevraagd naar het 
huidige gezin en gezin van herkomst. 

 Medische gegevens.  Dat wil zeggen algemene gezondheid, roken/alcoholgebruik en 
medicijngebruik 

 Religie en geloofsovertuiging. Niet verplicht. 
 Werk en opleiding. Informatie hierover is nodig ten behoeve van achtergrond informatie en als 

het gaat om werk-gerelateerde problematiek.  
 Eerdere therapie. Niet verplicht, gaat om korte beschrijving en inzicht in welke processen er al 

zijn geweest 
 Behandelplan. Om een richtlijn te hebben in de behandeling en die te bewaken. 
 Sessieverslagen. Een kort verslag van de sessie om de voortgang van de behandeling te kunnen 

monitoren. 
 Mailwisselingen. Over het maken van afspraken, mails worden zo snel mogelijk na de gemaakte 

afspraak verwijderd uit de e-mailbox. Mailwisselingen aangaande de behandeling inhoudelijk 
worden opgeslagen in het systeem en verwijderd uit de e-mail. 

 Site formulieren. Je kan je via de site contact opnemen. Daarmee geef je je naam en 
telefoonnummer en/of mailadres op. Als je na mailwisseling besluit om niet verder te gaan bij 
Praktijk Hart & Hechtwerk dan worden je gegevens vernietigd. Als je wel een vervolgafspraak 
maakt dan worden deze gegevens verwerkt in het client registratiesysteem. 

3. Wie is gemachtigd de gegevens in te zien 
Behandelaar van praktijk Hart en Hechtwerk, Mieke Koerts-Tichelaar, is gemachtigd de gegevens die 
u verstrekt hebt in te zien. Bij ernstige ziekte of overlijden wordt toegang verstrekt aan collega 
therapeut Mw. L. Riemsdijk van praktijk kind en gezin in Klarenbeek. Zij zal zorg dragen voor 
informeren en overdracht van de lopende cliënten opgenomen in het clientregistratie systeem van 
de praktijk.  
 

4. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens  
a. Praktijksoftware. Voor het opbouwen van het (elektronisch) cliënten dossier maakt de 

behandelaar gebruik van veilige praktijksoftware (James-Software). Het systeem is beveiligd met 
een gebruikersnaam en wisselend wachtwoord. Het volledige dossier, waaronder de 
administratie, verslaglegging, afspraken en facturen worden opgeslagen in dit systeem.   

b. De PC waarop gewerkt wordt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
c. Whatsapp en telefoon. Soms worden afspraken via whatsapp gemaakt, hier wordt zo min 

mogelijk inhoudelijke informatie over de behandeling uitgewisseld. Soms is er telefonisch contact 
over het maken van afspraken. Daarmee kan het zijn dat jouw (mobiele) nummer in de mobiele 
telefoon van de behandelaar staat opgeslagen. De telefoon is beschermd met een inlogcode.  

5. Bewaartermijn 
Tijdens de behandeling is de behandelaar verplicht uw gegevens te bewaren. Na het afronden van de 
behandeling start de bewaartermijn. 
 
a. Bewaartermijn financiële administratie. Naar richtlijnen van de Belastingdienst is de behandelaar 

verplicht om de financiële administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 
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b. Bewaartermijn cliënten dossiers. Een dossier moet 15 jaar bewaard wordt na afsluiting van de 

behandeling, tenzij er een verzoek tot vernietiging is van de cliënt.  In dat geval zal de 
behandelaar het dossier vernietigen. Met uitzondering van de basisgegevens die nodig zijn voor 
de financiële administratie, deze blijven dan maximaal 7 jaar bewaard  

6. Verwerkingspartners 
Bij het verwerken van de persoonsgegevens zijn een aantal verwerkingspartners betrokken.  
a. James Software B.V. Spoorhaven 2, 2651 AV Berkel en Rodenrijs. 010-2067575, info@james-

software.nl. James software is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. 
b. Administratiekantoor de Pinksterbloem. De financiële boekhouding wordt verzorgd door 

Administratiekantoor de Pinksterbloem, Pinksterbloem 39, 7322 GS Apeldoorn. In de financiële 
boekhouding worden geen persoonsgegevens verwerkt, alleen factuur- en cliëntnummers. 

 
Met beiden zijn duidelijke afspraken gemaakt en een overeenkomst getekend over de 
vertrouwelijkheid van de gegevens en dat deze nimmer gebruikt mogen worden voor eigen 
doeleinden of verstrekt mogen worden aan derden. 
 

7. Vragen en overeenstemming 
Door middel van het ondertekenen van de behandelovereenkomst, wordt er vanuit gegaan dat de 
client akkoord is met dit privacy beleid. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen 
met de behandelaar Mieke Koerts.  

 

 

 

 


