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Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde therapeuten 
 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is 
een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU 
gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte 

maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. 
 
Praktijk Colora hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze 
privacyverklaring, als aanvulling op de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Praktijk Colora. 
Waar u wordt aangesproken, kunt u tevens lezen dat dit betrekking heeft op uw minderjarige kind. 
 
Uw dossier 
De wet verplicht therapeuten om een dossier aan te leggen. Het dossier is onderdeel van een professionele 
werkwijze en als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens in uw dossier. In het dossier 
worden persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om de psychosociale zorg te bieden en/of zorgvuldig 
onderzoek te doen, alvorens de begeleiding kan starten (zie onderstaand). Het dossier bevat tevens verslagen en 
notities van de sessies die mij inzicht geven in de voortgang van de therapie, uw hulpvraag en de resultaten en 
evaluatie daarvan. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De wet verplicht therapeuten om 
de dossiers vijftien jaar te bewaren. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier 
vernietigd. 
 
Persoonsgegevens opgenomen in het dossier 
In het dossier zijn de volgende cliëntgegevens opgenomen: 

- Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen (evt. kind en 
beide ouders), school/opleiding/beroep, gezinssituatie. 

- Omschrijving van (verlies-)ervaringen en klachten 
- Omschrijving van de persoonlijke doelen  
- Bijzondere gegevens m.b.t. lichamelijke en geestelijke gezondheid 

 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog 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. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing 
•  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zoals het 
opstellen van een factuur  
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet 
uw toestemming vragen. 
 
Uw rechten 
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in 
het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, kunt u mij vragen om deze informatie te wijzigen of aan te vullen. 
Bent u het niet eens met de informatie die in het dossier is opgenomen, kunt u mij verzoeken een eigen verklaring 
(uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij schriftelijk te verzoeken om het dossier te 
vernietigen, voor het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.  
 
Beveiliging 
Praktijk Colora hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk Colora 
heeft derhalve passende technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te 
beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met Praktijk Colora. 
 
Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Simone 
van den Akker op onderstaand emailadres. 
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