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Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en privacy binnen 
de Praktijk LESNIAK  

Praktijk LESNIAK hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze 
privacyverklaring 

Algemeen  
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en 
persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde 
plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden 
specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over 
uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Uw privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is 
een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand 
en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw 
expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens; 

• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen door derden worden gebruikt: 

• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing 
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; 

• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid; 

• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg; 

• een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of 
mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet 
uw toestemming vragen. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, vanaf de 
laatste behandeling, 15 jaar bewaard. 

Uw dossier 

De wet verplicht pedagogen /psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens 
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en /of zorgvuldige onderzoek te doen. Deze dossier met ook 
uw persoonsgegevens, worden in een afgesloten kast bewaard en achter een code opgeslagen in de praktijk 
computer.  

mailto:praktjk@lesniak.nl


 
2 

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze 
nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: Uw naam, adres en woonplaats,, Uw geboortedatum, Uw BSN-
nummer, Verzekerd bij, De datum van de behandeling; Een korte omschrijving van de behandeling, zoals 
bijvoorbeeld: Behandeling, en /of ‘EMDR-sessie’, en / of 'Psychosociaal consult’, (SBI-Code 86913), De kosten 
van het consult. 

Uw rechten als betrokkene: 
U heeft de volgende rechten: 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden; 

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens; 

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn; 

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen 
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk 
belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven; 

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier; 

• Het recht om u, in bepaalde gevallen, tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Geheimhouding 

Wij hebben als pedagogen / psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekend dat wij allen met uw 
uitdrukkelijke toestemming met anderen over u en /of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet 
ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als 
regel eerst contact met u om deze informatie verstrekking met u te bespreken. 

Rechten van u en uw kinderen  

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel 
twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten 
uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefenteen kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke 
beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de 
gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het 
om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de 
curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan 
oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten en over hoe Praktijk LESNIAK met uw 
persoonsgegevens omgaat (Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming), kunt u bellen met: 06- 
40942363, of mailen: info@praktijklesniak.nl. Hebt u meer vragen of klachten over de privacyverklaring, dan ga ik 
hierover graag met u in gesprek. 
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