Behandelovereenkomst
Persoonlijke en privacy gevoelige gegevens van kind jonger dan 16 jaar

Ik verwerk en bewaar de onderstaande persoonsgegevens:
•
•
•
•

Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
Geboortedatum van de cliënt(en)
Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
Polisnummer zorgverzekering (in geval van behandeling via aanvullende verzekering)

Bij minderjarige cliënten of in geval van betaling factuur door ouders:
•

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
•
•

Huisarts
School van de minderjarige cliënt

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere
persoonsgegevens vast:
•
•
•
•

Godsdienst of levensovertuiging
Gezondheid
Zaken m.b.t. de seksualiteit
Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door
jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Vastleggen en aanpassen persoonsgegevens:
•
•
•
•

Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan nodig is voor de behandeling.
De persoonsgegevens worden aangevuld als ze niet volledig zijn.
De persoonsgegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.
De persoonsgegevens worden up-to-date gehouden.

Het Burger Service Nummer (BSN)
Ik leg het Burgerservicenummer vast, alleen indien ik met een cliënt werk in het kader van de
Jeugdwet (PGB) of zorgverzekeringswet (geldt niet voor vergoeding vanuit aanvullende
zorgverzekering).
Daarnaast leg ik het volgende vast in het cliëntdossier:

• Verslaglegging en evaluaties therapieën
• Eventuele verslaglegging en evaluaties van verwijzers of samenwerkende zorgverleners
• Foto’s van oefeningen in de therapie

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de
beroepscode van mijn beroepsvereniging en de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut van
toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens
vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend
vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit
noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte
heeft).
Deze wet regelt dat mensen het recht hebben om hun zorgverlener te vragen om de gegevens eerder
te vernietigen. Ik ben verplicht daar gehoor aan te geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke
wet bepaalt dat ik de gegevens moet bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders.
Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.
Als ik door een cliënt ben gevraagd om vernietiging van zijn of haar medisch dossier, dan moet ik als
zorgverlener binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen. Wanneer ik het verzoek afwijs, zal ik
schriftelijk laten weten waarom.
Wanneer ik alleen een onderdeel uit het medisch dossier verwijder, zal ik in het dossier vermelden
dat een deel van de gegevens op verzoek van de cliënt is verwijderd.
3. Beroepsgeheim
Voor mij als vaktherapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar
zelf en de ouder(s) met gezag beslissingsrecht toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het
dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een
uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening
van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten
van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de
geheimhouding.
Nog meer doeleinden van het cliëntendossier:
•

Weergeven van voortgang van de behandeling naar cliënt/ouders en eventuele andere
behandelaars.

Naam cliënt:


Ik geef toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een
dossier.

Handtekening:

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de
behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
Naam ouder 1:


Ik geef toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een
dossier.

Handtekening ouder 1:

Naam ouder 2:


Ik geef toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een
dossier.

Handtekening ouder 2:

