
PERSPECTIEF          Schelpweg 12 
3291 EL 

078-6743715 
www.perspectiefstrijen.nl 

 
 
 
Privacyverklaring / Toestemmingsformulier gegevensverwerking 
Naam praktijk: Perspectief 
Naam praktijkhouder: Rita Biesheuvel 
KvK-nummer: 24464026 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 1-5-2019 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Om mijn werk als zelfstandig zorgverlener uit te voeren, ben ik verantwoordelijk 
voor het verwerken van persoonsgegevens van cliënten. In deze privacyverklaring 
omschrijf ik welke maatregelen ik neem om de privacy van de betrokkenen zoveel 
mogelijk te waarborgen. Dit doe ik volgens de richtlijnen van de wet AVG. 
 
Welke persoonsgegevens verwerk ik? 
Van cliënten met wie ik een zorgovereenkomst afsluit, verwerk ik normaal 
gesproken de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer  
- E-mailadres 

 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra beschermd moeten worden. 
Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als er expliciete 
toestemming van de cliënt is gegeven, of ten behoeve van uitvoering van 
gezondheidszorg. Ik verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens: 

- Kerkelijke achtergrond 
- Naam zorgverzekeraar 
- Relatienummer zorgverzekeraar 
- Overige medische gegevens in het cliëntendossier 
- Burgerlijke staat 



 
 
Met welke reden verwerk ik persoonsgegevens? 
Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. 
Daarnaast zijn er verschillende specifieke redenen voor het verwerken van 
persoonsgegevens: 

- Opstellen van een behandelovereenkomst 
- Correcte facturatie voor declaratie van zorgfacturen 
- Verplichte documentatie in het cliëntendossier volgens de Wkkgz 

 
Aan al deze doelen is een wettelijke grondslag verbonden. 
 
Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens? 
Ik bewaar persoonsgegevens van cliënten nooit langer dan noodzakelijk, tenzij dit 
wettelijk verplicht is. Administratieve documenten zoals facturen hebben een 
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Medische documenten zoals de documenten in 
een cliëntendossier hebben een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.  
 
Het opslaan en delen van persoonsgegevens 
Praktijk Perspectief deelt uw gegevens niet met derden, zonder uw toestemming en 
zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van 
mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Praktijk Perspectief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 
De rechten van de cliënt 
De cliënt heeft te allen tijde het recht om de gegevens die ik van de cliënt heb in te 
zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of 
verwijdering sturen naar perspectief.strijen@filternet.nl. Praktijk Perspectief zal zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.  
Daarnaast heeft de cliënt altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent 
dat ik op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon of 
organisatie kan versturen.  
 
Gebruik cookies via website 
Het is zo dat de website gebruik maakt van functionele cookies. Dit houdt in dat als 
u de website bezoekt, dat de website bekijkt in hoeverre u een account heeft 
aangemaakt en slaat dit op, zodat u niet steeds overnieuw hoeft in te loggen. Het 
gaat erom dat u zich hiervan bewust bent en hiermee akkoord gaat. 
 
 



Vragen over deze privacyverklaring? Neem contact met mij op. 
 
Contactgegevens 
Ik ben te bereiken via post, telefoon en e-mail. Mijn contactgegevens zijn:  
Praktijk Perspectief voor psycho-sociale hulpverlening, Schelpweg 12, 329 EL Strijen. 
Perspectief.strijen@filternet.nl, tel 0786743715 
 
 
 
 
Toestemmingsplicht 
 
Volgens de wet AVG ben ik verplicht om vooraf aan het verlenen van zorg, 
toestemming te vragen aan de cliënt voor het verwerken van persoonsgegevens. Om 
aan te tonen dat mijn verantwoordelijkheden en de rechten van de cliënt zijn 
besproken, bied ik deze privacyverklaring ter ondertekening aan de cliënt aan. 
 
De cliënt gaat hierbij akkoord met het genoemde privacy beleid, en geeft aan kennis 
te hebben genomen van alle rechten die hij/zij heeft m.b.t. de persoonsgegevens.  
 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
 
Naam cliënt: 
 
Handtekening cliënt: 
 
 
 
 
 


