
PRIVACYVERKLARING 

 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT, DOSSIER 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend fysiotherapeut van uw, een 
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat 
aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde 
onderzoeken, diagnoses en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor 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 behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van u. Ik heb een 
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

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

• Om eventuele 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 paar gegevens uit uw dossier worden 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. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 
jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, 
zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  

• naam , adres en woonplaats  
• geboortedatum 
• datum van de behandeling 
• korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld : intake en screening  met daarbij de 

prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld 
• de kosten van het consult. 
  



IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Praktijk Fysiotherapie van den Bent worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die 
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op 
de website. Praktijk Fysiotherapie van den Bent gebruikt deze informatie om de werking van de 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan 
derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

Praktijk Fysiotherapie van den Bent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 
gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Praktijk Fysiotherapie 
van den Bent bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics 
hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 
over de Website aan Praktijk Fysiotherapie van den Bent te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Fysiotherapie van den 
Bent heeft hier geen invloed op. 

Praktijk Fysiotherapie van den Bent heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk 
Fysiotherapie van den Bent verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petervandenbent@hetnet.nl. Praktijk 
Fysiotherapie van den Bent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

VESTIGINGS- EN POSTADRES 

 

Vestigings- en postadres: 

Praktijk Fysiotherapie van den Bent 
Tasmanstraat 202 
2518 VT Den Haag 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

KVK nr: 27355607 

Telefoon: +31 (0)70 3 452 704 

E-mailadres: petervandenbent@hetnet.nl 
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