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PRIVACY Reglement Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal 

 

Algemeen 
De AVG is de nieuwe wet (per mei 2018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op 
grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en 
heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden 

specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. 
Psychologenpraktijk Met aandacht centraal hecht belang aan de bescherming van 
persoonsgegevens. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze 
plichten die gelden op grond van de AVG.  
 
 
Toepassing 

Dit privacyreglement is van toepassing op cliënten die zich aanmelden en/of in behandeling komen 
van psychologenpraktijk Met Aandacht centraal.  
 
Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal verwerkt persoonsgegevens die: 

a. een betrokkene zelf, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulier op de website) heeft 

verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b. met toestemming van de betrokkene zijn overgedragen door- of worden opgevraagd bij 

andere hulpverleners of verwijzers (zoals huisarts of CJG, centra voor jeugd & gezin).  

 

1. Doeleinden verwerking  

Psychologenpraktijk Met aandacht centraal verwerkt persoonsgegevens in het kader van het 

uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden en 

op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

a. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, 
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de 
toestemming vóór de intrekking; 

b. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een psychologische behandelovereenkomst, 
waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij en gemeente 
(in geval van jeugdzorg) e.d.; 

c. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te 
houden of het BSN te registreren; 

d. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor 

een bijeenkomst. 
 
2. Verwerkers 
Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal kan voor het verwerken van persoonsgegevens 

dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de 

Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerken. De Psychologenpraktijk sluit met verwerkers 

een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.  

 

3. Persoonsgegevens delen met derden 
Binnen de praktijk heeft de behandelaar de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens 

om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de behandelaar voor verstrekking van uw 

persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter 

enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor gevaar voor welzijn van cliënt of 

derden). Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal deelt alleen persoonsgegevens met derden, 

als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het 

voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De praktijk deelt geen persoonsgegevens met 

derden voor commerciële doeleinden.   

 
4. Bewaren van gegevens 
Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Er 
geldt een wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar voor medisch dossiers.  
 

5. Wijzigingen privacystatement 
Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal kan dit privacyreglement altijd wijzigen. Een actuele 
versie van het privacyreglement wordt op de website van de praktijk gepubliceerd.  
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6. Rechten, vragen en klachten 

Voor rechten en plichten omtrent het inzien van (medisch) dossier wordt u verwezen naar het 

document “Rechten en plichten en privacy binnen de behandeling”:  
 
http://www.metaandachtcentraal.nl/inhoud/uploads/2018/03/Rechten-en-plichten-en-privacy-
binnen-de-behandeling.pdf       
 
Bij vragen of klachten over de wijze waarop de praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact 

opnemen via telefoon of e-mail. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat 
niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  


