
Privacyreglement & uitgebreide praktijkinformatie Fysio-Aktief den Hollander & 

Verbeek 

  

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond 

van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten 

en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet 

gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder 

andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit 

privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die 

gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

  

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is 

noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel 

afhandelen van de behandeling. 

  

De plichten van de praktijk 

Fysio-Aktief den Hollander & Verbeek is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die 

daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

o voor fysiotherapeutische zorgverlening; 

o voor doelmatig beheer en beleid; 

o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 

voorlichting. 



• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 

• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt 

worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze 

website. 

• Alle medewerkers binnen Fysio-Aktief den Hollander & Verbeek zich verplicht om 

vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede 

zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste 

behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid 

van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

  

Uw rechten als betrokkene: 

U heeft de volgende rechten: 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

• Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een 

(elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander 

daardoor niet wordt geschaad). 

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. 

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. 

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor 

een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een 

wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw 

dossier. 

• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te 

verzetten. 

• Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging). 



• Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag 

meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op 

dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een 

aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door 

een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Fysio-Aktief den Hollander & Verbeek hebben de verplichting 

vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de 

zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke 

toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond 

van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken 

worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw 

gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien 

noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere 

zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

Als praktijk zijn wij verplicht deel te nemen aan patienttevredenheidsonderzoek, dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door Qualiview. U wordt hiervoor uitgenodigd per mail, u 

bent niet-verplicht deel te nemen aan dit onderzoek.  

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op 

de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw 

patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt 

aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in 

ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het 

dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 



Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post 

overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op 

inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) 

ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide 

fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en 

internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

Onze functionaris voor de gegevensbescherming van patiënten is praktijk manager 

Juliette van Zijl. 

Bejegening 

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen 

opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk 

beschikbaar. 

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de 

behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht 

gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit 

onmiddellijk aan te geven. 

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van 

behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te 

maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan 

worden. 

Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse 

behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. 

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen 

de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere 

mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. In de oefenzaal kan er een collega(‘s) actief 

zijn met zijn/haar patiënt. 

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf 

toestemming aan de patiënt gevraagd worden. 



De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol 

te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten. 

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en 

fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden. 

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden 

besproken worden. 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u 

dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige 

behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst 

(WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. 

De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling 

van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten. 

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde 

tijd niet in rekening gebracht. 

De factuur dient door de patiënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken 

zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar. 

De factuur van fysiotherapeut dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden 

voldaan. 

Betalingsregeling II 

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de 

verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te 

brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt 

berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd 

incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso 



van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke 

incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. 

Huisregels 

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de 

praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. 

Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en 

prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven: 

• Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden 

te gedragen. 

• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag 

ventileren, te verwijderen uit de praktijk. 

• Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat, 

bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. 

• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte 

achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn eruit te 

halen. 

• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het 

pand of buitenterrein (auto, fiets). 

• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn 

weg kan vervolgen. 

• Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal 

is verplicht. 

• Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met 

de daarvoor aanwezige papierrollen voor de patiënten die na u komen. 

• Indien u uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op 

eigen risico. 

• Gebruikt materiaal (egels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te 

worden. 

• In de gehele praktijk geldt een rookverbod. 

• Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. 



• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe 

bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. 

• Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een 

geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige 

Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. 

• Uw afsprakenkaartje elke behandeling meenemen, mits u de afspraak bevestigd 

krijgt per e-mail 

• Elke behandeling een handdoek meenemen, indien mogelijk. 

• De eerste behandeling of de behandeling daarna een identiteitsbewijs meenemen 

Als u afgesproken heeft online vragenlijst(en) in te vullen en dit de volgende 

behandeling nog niet gedaan heeft, dan zal gestart worden met het invullen van de 

vragenlijst(en). De uitgebreide versie van de huisregels staat ook vermeld op onze 

website onder het kopje Praktijkinformatie. 

Bronnen 

•  http://wetten.overheid.nl 

• https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving

