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Vastgelegde persoonsgegevens.  
In het intakeformulier van Perspectief Zoetermeer vult u de 
volgende persoonlijke gegevens in. Naam, Geboortedatum, Adres, 
Postcode, Woonplaats, Email-adres, Beroep, Telefoonnummer Naam 
en leeftijd en school van de kinderen. Betrokken hulpverleners en of 
instanties ( in het intakegesprek komt via een genogram = een 
gezinstekening aan de orde welke hulp er betrokken is of geweest is 
en dit wordt vastgelegd in een verslag op naam in electronisch 
dossier via Word doc. Verwijzer, huisarts 

Beroepsgeheim en beroepsethiek. 
In het kader van gezondheidszorg met beroepsgeheim volgens de 
BIG wordt op het intakeformulier gevraagd naar: 
De aanleiding tot hulpvraag en de gerezen problemen 
De specifieke leefomstandigheden 
Eerdere hulp 
Gezondheidsproblemen dit kan op private onderwerpen gaan als 
seksualiteit en verslavingsproblemen 
Behandel wensen en Doelen 
Verwachtingen van de hulp 

*Het BSN nummer wordt bewust niet vastgelegd uit bescherming 
tegen mogelijk misbruik. 

Doelen van de verwerkte informatie. 
Ik werk in het kader van het RBCZ ( register Beroepsbeoefenaren 
Complementaire Zorg en voldoe aan de volgende eisen. 

Dossierplicht. 
Voor de zorgvuldigheid en accuratesse wordt een persoonlijk dossier 
bijgehouden. Met daarin het intakeformulier en een dekcursus over 
het behandelbeloop Deze persoonlijke informatie is cruciaal voor het 
op tempo en op professionele wijze handelen in het behandelproces.  



Bewaartermijn. 
Medische dossiers worden volgens de WGBO verplicht 15 jaar 
bewaard, vanaf de datum van start behandeling. 

Beroepsgeheim. 
Als Werker in de Psychosociale of Complementaire zorg 
geldt mijn geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode 
Medisch beroepsgeheim. 

Minderjarigen. 
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame 
minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag 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. 

Informatie aan de cliënt over het vastleggen, bewaren en 
diens rechten. 
Deze staan uitgebreid vermeld in de algemene voorwaarden en 
privacystatement van mijn praktijk www.Perspectiefzoetemeer.nl 
volgens de AVG eisen. Deze staan transparant op de site vermeld 
en de client wordt bij de afspraakbevestiging voor het intakegesprek 
nogmaals in een Email gewezen op deze informatie. 

Wie er werkt met het dossier. 
Ik beantwoord uitsluitend persoonlijk het Email-verkeer, de agenda 
planning, het vormen van dossier en facturatie. 

http://www.Perspectiefzoetemeer.nl


Het vastleggen en beveiligen van de persoonsgegevens. 
 Opslag en updates. 
Er is uitsluitend een digitale vastlegging van gegevens in de 
beveiligde iCloud omgeving van Apple met complexe 
wachtwoordbeveiliging. Alle op de divisies gebruikte software 
worden dagelijks direct ge-update bij nieuwe releases. Dagelijks 
wordt een automatische update gemaakt via een externe 
permanente harde schijf / Time machine van Apple. 

Beveiligingsmaatregelen. 
Ik handel dagelijks met vol bewustzijn ten aanzien van het belang 
op de privacy gegevens van mijn clienten. En ik handel consequent 
en met uiterste voorzichtigheid door divisies bij afwezigheid telkens 
af te sluiten.  

Externe personen die toegang hebben tot persoonsgegevens. 

Een accountantsbedrijf beheert de boekhouding waarin 
overboekingen zichtbaar zijn, maar zonder persoonsgegevens. Er 
wordt gewerkt met Cookies. 

Verwerkingsovereenkomst. 
afgesloten met betrokken accountant en webhosting bedrijf.  

Plan bij datalekken. 
Bij diefstal en breken van het wachtwoord geeft Apple een 
waarschuwing naar de andere apparaten zodra een onbevoegde het 
wachtwoord heeft geprobeerd te openen. Waardoor gelegenheid is 
om snel het wachtwoord van de iCloud en apparaten te wijzigen. 

Melding vindt plaats binnen 72uur na ontdekking van een lek bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens bij verlies van datagegevens en 
bijhacking cq. onrechtmatige handelingen van derden die de 
persoonsgegevens van cliënten in gevaar kunnen brengen. 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?1 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?1
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