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Privacy 

Vanuit onze zorgplicht doet Praktijk voor Mesologie Beuningen haar best om uw 
privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaan; 
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Ten aanzien van deze gegevens heb ik ook een wettelijke geheimhoudingsplicht 
(beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen 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 kan uw dossier of delen 
daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend na uw expliciete 
toestemming; 

• Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens 
afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het 
beroepsgeheim en hanteren de- zelfde regels ten aanzien van uw privacy; 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing; 
• Voor het opstellen van een advies-/receptenbrief en een factuur wordt een deel 

van de gegevens uit uw dossier gebruikt. Voor verdere verwerking ten behoeve 
van de financiële administratie worden alleen voor- en achternaam gebruikt. 

Wanneer Praktijk voor Mesologie Beuningen vanwege een andere reden, bijvoorbeeld 
in het kader van marketingdoeleinden, gebruik wil maken van uw gegevens, kan dit niet 
eerder nadat u hiervoor expliciet uw toestemming hebt gegeven. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de 
eerder genoemde WGBO. 

Privacy in relatie tot uw zorgnota 

Op de zorgnota, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u 
deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten: 

• Naam, adres en woonplaats; 
• Geboortedatum; 
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• Datum van de behandeling; 
• Factuurnummer; 
• Een korte omschrijving van de behandeling; 
• De kosten van het consult. 
•  

Recht op inzage, correctie en verwijdering van 
persoonsgegevens 

Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht 
tot rectificatie (correctie) van deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om 
uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden zoals omschreven in de 
AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Hiervoor neemt u contact op met 
Praktijk voor Mesologie Beuningen. 

Beveiliging 

Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft PvIG 

beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische als technische 

maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige 

gebruik: 

• De gebruikte IT-systemen zijn beveiligd met zeer sterke wachtwoorden en/of 
biometrische beveiliging; 

• De gegevens die in de gebruikte software wordt gebruikt is afdoende versleuteld; 
• De papieren dossiers zijn veilig opgeborgen in een beveiligde archiefkast en door 

een sleutelafgesloten ruimte. 

  

Wijziging privacyverklaring 

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te 
wijzigen/verbeteren. 

 


