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PRIVACYVERKLARING
ORTHOadvies ging altijd al zorgvuldig om met de privacygevoelige gegevens van cliënten. Vanaf
25 mei 2018 moet de praktijk voldoen aan de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming) ofwel de nieuwe Europese privacyregels.
Hieronder wordt beschreven welke gegevens worden gevraagd, op welke wijze deze gegevens
worden bewaard en op welke wijze u toestemming kunt geven en op welke wijze u uw
toestemming ook weer kunt intrekken. Natuurlijk heeft u altijd de mogelijkheid om de gegevens
op te vragen en in te zien.

GR O N D S LA G: W A AR O M VR A GEN W E GE GE V EN S O P ?

•

•

In de eerste plaats zijn de gegevens bij het diagnosticeren belangrijk. We willen graag
weten welke relevante onderzoeken er zijn gedaan naar het probleem of de vraag
waarmee u zich heeft gemeld en welke uitkomsten er zijn gevonden. Dit doen we om dat
veel van de verklaringen in de psychologische en pedagogische diagnostiek gebaseerd
zijn op gebeurtenissen in en rond de ontwikkeling tot persoon. We vragen niet meer dan
nodig is voor diagnostische besluitvorming en we vragen ook wat u van de eerdere
onderzoeken en uitkomsten vindt en vond.
U wordt gevraagd om een handtekening te plaatsen op een toestemmingsverklaring voor
het opvragen en het bewaren van de relevante gegevens, zodat u altijd weet wat we gaan
opvragen en hoe we de gegevens bewaren.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming met anderen worden
uitgewisseld.
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BE W A RE N

Omdat uw gegevens gebruikt worden voor diagnostische besluitvorming, gaan ze deel uitmaken
van het behandeldossier. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst schrijft voor, dat
het dossier 15 jaar wordt bewaard.
De zogenaamde ruwe gegevens, die hebben bijgedragen aan de diagnostische besluitvorming,
bijvoorbeeld rapporten van eerdere onderzoeken of de door ORTHOadvies verzamelde
testgegevens, worden na het beëindigen van de behandeling of na het uitbrengen van het
diagnostische verslag of het advies gescand en digitaal opgeslagen op een externe harde schijf.
De gegevens worden beveiligd met een wachtwoord, zodat de kans op misbruik door
bijvoorbeeld het hacken van de computer, zeer gering is, mede omdat de computer is beveiligd
door een firewall.
•

•

In de tweede plaats worden gegevens verzameld om te kunnen declareren bij de
Gemeente Amersfoort. Voor het declareren bij en factureren aan de Gemeente is het
noodzakelijk dat we de adresgegevens, de naam en het Burgerservicenummer (BSN) van
de cliënt hebben.
Deze gegevens zullen na het beëindigen van het contact worden gewist, zodat alleen het
dossier met de naam en de geboortedatum van de cliënt nog aanwezig zijn op de reeds
genoemde externe harde schijf, die is beveiligd met een wachtwoord en een firewall.
IN ZA GE E N V E R N IET IGIN G

U heeft recht op inzage en ook op het intrekken van uw toestemming voor het bewaren van de
gegevens. U kunt een verzoek tot vernietiging van het dossier schriftelijk kenbaar maken. U richt
dit verzoek tot ORTHOadvies en ondertekend als wettelijk vertegenwoordiger(s)
De spelregels voor privacy rond testen en diagnostisch onderzoek zijn verder uitvoerig
beschreven in de Algemene Standaard Testgebruik van het NIP. Het voert voor dit doel te ver om
deze hier uitvoerig te beschrijven, maar als u geïnteresseerd bent, kunt u deze benaderen via de
website van het NIP (www.psynip.nl)

W IE M O E T TO E ST E MM IN G GE V E N ?

Als cliënten minderjarig zijn, zijn ze in beginsel niet handelingsbekwaam. Zij worden in het
maatschappelijk verkeer vertegenwoordigd door een andere persoon, de wettelijk
vertegenwoordiger genaamd. In de Beroepscode voor psychologen is dit als volgt uitgewerkt:
1. Bij cliënten jonger dan 12 jaar worden de in de Beroepscode aan hen toegekende rechten
in principe uitgeoefend door de wettelijk vertegenwoordiger(s);
2. Bij cliënten tussen 12 en 16 jaar worden de in de Beroepscode aan hen toegekende
rechten uitgeoefend door de minderjarige én door de wettelijk vertegenwoordiger(s)
gezamenlijk (het vereiste van de zogenaamde dubbele toestemming);
3. Bij cliënten van 16 jaar of ouder worden de in de Beroepscode aan hen toegekende
rechten uitgeoefend door de cliënt zelf.
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Voor cliënten jonger dan zestien jaar geldt, dat de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers
toestemming geven voor het aangaan van de behandelrelatie. Als beide ouders het wettelijk
gezag hebben moeten zij beide toestemming verlenen. Jongeren tussen 12 en 16 jaar vormen
een uitzonderingsgroep.

D IGIT A A L V E R KE E R

Op dit moment is ORTHOadvies nog niet helemaal klaar voor het digitaal uitwisselen van
privacygevoelige gegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kunnen er afspraken
worden gemaakt over de digitale uitwisseling via email met gebruikmaking van wachtwoorden
voor documenten.
Deze wijze voldoet uiteindelijk niet als het gaat om dit type informatie. U zult worden gevraagd
om (tijdelijk) gebruik te maken van de “ouderwetse” post of van uw eigen
‘encryptieprogramma’.
Vanaf het moment van overdracht van de gegevens is ORTHOadvies verantwoordelijk voor een
correcte verwerking. Dat zal gebeuren op de hierboven beschreven manier: gedurende het
diagnostische proces worden gegevens bewaard in een ‘papieren dossier’. Ze worden in een
hangmap in een afgesloten kast bewaard en na het beëindigen van het contact digitaal
opgeslagen op de eerdergenoemde externe harde schijf.
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