Praktijk voor Persoonlijke Bewustwording
Privacy document.
Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw
behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een
wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw
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,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
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 gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt 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 in de wet op de behandelovereenkomst
wordt 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 kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult
Ondertekend op …………………….
Cliënt
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Kosten en behandeling
De kosten.
Alle behandelingen kosten € 60,00 incl. BTW.
Vanaf 1-1-2018 worden consulten niet meer vergoed door
zorgverzekeraars.
Alle behandelingen worden contant betaald (liefst gepast...).
Persoons Gebonden Budget (PGB): al enkele jaren heeft Tjeu
ervaring met het werken met kinderen die een PGB hebben. In de
intake kan hier uitgebreid op ingegaan worden.
Intake gesprek en dossiervoering:
Ik voel me verplicht een dossier te voeren van iedere cliënt. Om een gedegen advies te geven is een
intake essentieel. Dit duurt meestal een uur soms iets langer. Tijdens het intakegesprek vertel je jouw
verhaal en daar zal de therapie op afgestemd worden. Het dossier is toegankelijk voor de cliënt/ouders
in de praktijk zelf.
Het intakegesprek wordt contant betaald en je ontvangt via de mail een nota hiervan.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 25 mei 2018:
Het bijhouden van een dossier gebeurt geheel volgens de wettelijke richtlijnen van de AVG.
Dit kun je lezen in ons Register van Verwerkingsactiviteiten.
Lees dit document goed door alvorens U een afspraak maakt voor een intake.
Iedere cliënt dient schriftelijke toestemming te geven voor het vastleggen van gegevens dmv
ondertekening van ons Privacy Document.
Behandelingen Kinderen:
Afhankelijk van de geadviseerde methodiek wordt met kinderen 1 uur (per week of 2 weken) gewerkt
(In je Kracht staan) of 2 keer een ½ uur in de week (Kritische Ontwikkelingsbegeleiding).
In overleg met de ouders worden afspraken, duur en kosten besproken.
Op grond van de AVG zijn we verplicht voor elke sessie goedkeuring van de ouders te vagen door
ondertekening van Minderjarigen Toestemmingsformulier.
Behandelingen Volwassenen:
Voor volwassenen reserveren we ±1½ uur in onze agenda omdat de meeste sessies 1½ uur duren. Ook
nu dient de cliënt de kosten contant te betalen.
Behandelingsovereenkomst en afspraken:
Omdat Tjeu op een correcte en respectvolle manier met mensen om wil gaan, houdt hij zich aan
algemene behandelafspraken. (die o.a. zijn vastgelegd in de WGBO, RBCZ en Wkkgz)
Therapeut en cliënt/ouder ondertekenen een Behandelingsovereenkomst.
Deze wordt in het intakegesprek uitgereikt of al eerder toegestuurd per mail.
Ook dient iedere cliënt een anamneseformulier in te vullen en te ondertekenen.
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