
PRIVACY OVEREENKOMST PRAKTIJK SLAATS-FRUMAU 
 
 

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 een 
behandelovereenkomst en  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de 
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden de volgende persoonsgegevens 
gevraagd:  

• Voornaam;  
• Tussenvoegsel;  
• Achternaam; 
• (Zakelijk) Telefoonnummer;  
• (Zakelijk) E-mailadres;   
• Geboortedatum; 
• School of Vooropleiding;  
• Gezondheidsgegevens;  
• Verzekeringsgegevens;  
• BSN; voor behandeling fysiotherapie   
• Thuissituatie;  
• Werksituatie 

  
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Slaats-Frumau opgeslagen voor de periode:  

• Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 20 jaar, conform 
de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 
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. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. 
• ervoor zorg 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, ivm 
onderling overleg of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met 
uw expliciete toestemming.  

• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. De therapeuten waarmee 
praktijk Slaats-Frumau een waarnemingsovereenkomst heeft afgesloten zijn:  
Sharon Papen van praktijk Blikveld, Mercatorstraat 32, 7131 PX Lichtenvoorde.  
Mariël Geverink – Praktijk Ont-Wikkelen Oude Winterswijkseweg 17, 7134 PC Vragender. 

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.  
• Naar andere instanties waarmee ik moet samenwerken worden alleen de 

hoogst noodzakelijke gegevens doorgegeven volgens de wet AVG. Denk hierbij 
aan zorgverzekeraars waarnaar gefactureerd moet worden, Gemeente (bij 



deelname aan een gezondheidsproject van de gemeente tbv facturatie ), ICT 
bedrijf voor het technisch beheren en beschermen van het ICT-systeem , een 
accountant ivm financiële administratie, de systeembeheerder voor 
dossiervoering. Met deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten om uw 
privacy te waarborgen.(zie register verwerkersactiviteiten op de website)  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren 
en expliciet uw toestemming vragen. 
 
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 
vereist 20 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. 
 

• naam, adres en woonplaats 
• geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• verzekeringsnummer  
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling 

natuurgeneeskunde’, of  ‘fysiotherapie’ met de daarbij horende behandelcode 
• de kosten van het consult 

 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juli 2022  


