
 

 
 

Privacyverklaring 

Als geregistreerd ontwikkelingspsycholoog en coach ( bij het NVPA – RBCZ 
/ SCAG) ben ik wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen. Het 

dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over de 
problematiek, (geestelijke) gezondheid en de hulpvraag bovendien de 

door mij geschreven samenvattingen + een apart overzicht van alle 

oefeningen, inspiratieteksten, adviezen ed. van elk consult. 

Een verwijzing door de huisarts kan er ook in opgenomen zijn of gegevens 
die ik, indien zinvol na jouw expliciete toestemming, ter aanvulling heb 

opgevraagd bij een andere zorgverlener, 

KOOTSJ Psychologiepraktijk houdt zich aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

• Zorgvuldige omgang met jouw persoonlijke en medische gegevens, 

• Waarborg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. 

• Alle dossiers worden in een afgesloten dossierkast bewaard. 

• Als jouw psycholoog en coach heb ik als enige toegang tot de 

gegevens in jouw dossier. 

• Voor mijn praktijk geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (mijn   

beroepsgeheim). 

Gebruik 

De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende 

doelen gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het 

begeleidingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere 

behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 

• Met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn 

afwezigheid. 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie.  

• Een minimaal deel van de gegevens uit jouw dossier (nl: naam + 

polisnummer) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat 

ik de factuur kan opstellen. 

• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je 

gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw 

toestemming vragen. 

 



 

 

Bewaartermijn 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist, 20 jaar 

bewaard. 

Privacy op de zorgfactuur 

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de 
zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren 

bij de zorgverzekeraar.                                                                              

• Naam 

• Adresgegevens 

• Geboortedatum 

 

• Datum van de behandeling 

• Polisnummer 

• De omschrijving nl: Consult – Overige Psychosociale Therapie – 

Prestatiecode: 24504     

• De tijdsduur en de kosten van het consult 

Vragen 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of 

opmerkingen hebt, neem dan contact mij op. 
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