
Register verwerkingsactiviteiten Persoonsgegevens
M.b.t. AVG-Algemene Verordening Gegevensbescherming

A. Benoemen persoonsgegevens

Naam:                                  STUDIO STERKK
Adres:                                  Michiel de Ruyterstraat 4
Woonplaats:                        4819 AD Breda
Telefoonnummer:                06-29733031
Hoofdverantwoordelijke:     Drs. Carola Drontmann
Geboren:                             1 februari 1966, Den Haag

Verwerkingsdoeleinden: Persoonsgegevens worden vastgelegd:
- in verband met factuur voor cliënt met betrekking tot betaling

en vergoeding
van de factuur door de zorgverzekeraar aan de cliënt

- om contact op te kunnen nemen door mezelf met cliënt
- ter ondersteuning van het behandelproces

Categorieën
persoonsgegevens

- Naam, adres en woonplaats NAW-gegevens
- Geboortedatum van de cliënt
- Telefoonnummer en e-mailadres van de cliënt
- huisarts
Bij minderjarige cliënt:
- Ook NAW, telefoonnummer en e-mail beide ouders
Indien van belang voor de begeleiding/behandeling:
- Informatie van de huisarts
Bijzondere persoonsgegevens in belang van de
begeleiding/behandeling (WGBO)
- Godsdienst/levensovertuiging
- Gezondheid
- Zaken m.b.t. de seksualiteit
- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig
Thuis,
begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in het gezin.

Categorieën ontvangers
persoonsgegevens

- Zorgverzekeraar middels de zorgnota
Hierop vermeld
* NAW -gegevens, geboortedatum cliënt en datum van
behandeling
* Korte omschrijving van de behandeling en prestatiecode
* Kosten van het consult
- Zorgaanbieders en medebehandelaar/verwijzer cliënt
(slechts met schriftelijke toestemming cliënt)
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B.Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij
worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en
de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de
doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met
persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar,
gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan
langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien
iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

5. 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.
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C.Wijze waarop ik de cliënt informeer

Ik informeer de cliënt mondeling over de dossierplicht tijdens de intake

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelingsovereenkomst
Zie bijlage 1.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de
verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode

In mijn praktijk behandel ik ook cliënten jonger dan 16 jaar

Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen.
Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

D.Wie werken er daadwerkelijk met de
cliëntdossiers?

Ik ben ZZP'er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode
heb ik een beroepsgeheim.

Ik bespreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat
gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

E. De beveiliging van de persoonsgegevens is als
volgt geregeld

Ik werk met een papieren cliëntendossier. Deze is losgekoppeld van de anamneselijst.
De anamneselijst krijgt een code en deze wordt gebruikt voor het cliëntendossier (deze is
dus niet direct herleidbaar).
Zowel anamneselijst als cliëntendossier worden in een afgesloten box in een afgesloten
kast bewaard.

Ik werk met een digitaal patiëntendossier Dit is opgeslagen op een externe USB-stick en
beveiligd met een code, opgeborgen in een afgesloten kast.

De facturatie bevindt zich op mijn laptop, die is beveiligd met een wachtwoord.

Ik maak regelmatig een kopie (maandelijks) op een USB-stick, opgeborgen in een
afgesloten box in een afgesloten kast. Dit doe ik zowel van de cliëntendossiers als de
financiële administratie
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Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor
dat mijn software optimaal beveiligd is

Mijn website is SSL-geactiveerd (2021).

De facturen worden persoonlijk overhandigd.

Handmatig gemaakte aantekeningen worden vernietigd na opname in het digitale dossier.

Indien ik ambulant werk, neem ik slechts enkele papieren aantekeningen mee.
Dit is wanneer de cliënt niet in staat is naar de praktijk toe te komen.

F.Verwerkers persoonsgegevens.
Geen enkele externe personen hebben toegang tot de persoonsgegevens (verwerkers).
Ik verzorg zelf de financiële administratie.
Er zijn dus geen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

G.Omgaan met datalekken.

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

Ik heb geen verwerkers overeenkomsten met leveranciers, dit is niet van toepassing.
Zie hierboven bij F

Opgesteld door Carola Drontmann, counselor, eigenaar STUDIO STERKK

Ondertekening:

Carola Drontmann

Datum: 26 november 2021
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