
Dit is het privacy-beleid van Praktijk voor Relaties in Voorthuizen. Het doel hiervan is om mijn 
cliënten uitdrukkelijk te informeren over hoe ik omga met persoonsgegevens.  

Privacy cliënt  

De gesprekken die je met mij voert zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het 
therapeutische contact en daarom wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Ik ben voor de 
uitoefening van mijn beroep gehouden aan de beroepscode van de beroepsverenigingen 
waar ik ben aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond 
daarvan ben ik verplicht tot geheimhouding van de informatie die je met mij deelt, voor zover 
deze van vertrouwelijke aard is.  

Dossier  

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een 
dossier aanleg. Daarnaast is dit ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op 
de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat naast naam- en 
adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en leefsituatie, 
aantekeningen over jouw welzijn, (geestelijke) gezondheid en gegevens over het verloop van 
de behandeling. Soms kunnen in jouw dossier ook voor de therapie noodzakelijke gegevens 
worden opgenomen die verkregen zijn bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de 
huisarts. Dit kan echter alleen met jouw expliciete toestemming die schriftelijk wordt 
vastgelegd.  

Bepaalde gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:  

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

o met jouw toestemming voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of 
afhandeling van jouw dossier bij mijn overlijden.  

o voor het volledig geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie 
of supervisie.  

o voor de financiële administratie, facturatie en verwerking in mijn administratie. 

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, zal 
ik je hierover eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het 
cliëntdossier blijven, zoals de WGBO vereist, 15 jaar bewaard. Indien je wilt dat je 
cliëntdossier eerder wordt vernietigd, kun je daarvoor bij mij een verzoek indienen.  

 
Geheimhouding  

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik 
zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat ik, als 
jouw therapeut, als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke 
geheimhoudingsplicht. Ik kan als therapeut de geheimhouding doorbreken bij overmacht in 
het kader van een conflict van plichten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling.  

 


