
 

 

Privacy verklaring Praktijk Jolie 

 

Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Praktijk Jolie, Frederik van 

Eedenstraat 24, 4207 RJ, Gorinchem, Kvk nummer: 86161431. Behandelend therapeut is Carolien 

Antes. 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut een dossier aanleg. Dit is ook 

een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw 

dossier bevat algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw hulpvraag en gegevens over de 

voortgang van de behandeling. Alleen ik als uw behandelende therapeut heb toegang tot de 

gegevens in uw dossier. 

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit 

betekent onder meer dat ik: 

• gehouden ben aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zonder uw 

toestemming geen gegevens aan derden verstrek; 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; 

• uw persoonsgegevens alleen gebruik voor administratieve doeleinden (het maken van de 

factuur) en het uitvoering kunnen geven aan de zorgovereenkomst. 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld voor overleg en afstemming met 

andere hulpverleners, voor overdracht als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 

een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; 

• voor het (tijdelijk) overnemen van de begeleiding door een vervangende therapeut tijdens 

mijn vakantie. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; 

• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard. U kunt 

altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering 

van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. 

 

  



Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens: 

• uw naam, adres en woonplaats; 

• de gespreksdatum, factuurdatum en vervaldatum; 

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘relatiegesprek’; 

• de kosten van het gesprek. 

 

Bij vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u 

zich tot mij wenden. 


