
 

Privacy 

Praktijk Maria Rotte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens                        
van individuele cliënten en deelnemers aan cursus – en trainingswerk. 

Welke gegevens worden verwerkt                                                                                                                  
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, geslacht.                                                                                                                                                                           
Bij cursus en trainingswerk ook de gevolgde workshops en opleidingen.  

Bij individuele begeleiding: dossieraanleg en begeleidingsovereekomst                                                                                                         
Voor individuele psychosociale therapie is het noodzakelijk een begeleidingsovereenkomst 
te maken en een dossier aan te leggen. Beiden zijn wettelijke opgelegd door de WGBO.                                                                                                        
Het dossier bevat persoonlijke aantekeningen m.b.t. - de hulpvraag; - indien relevant                         
de eerdere begeleiding die heeft plaatsgevonden; - gezondheidsaspecten; - of de cliënt                    
het wel/niet op prijs stelt dat er vooraf, tijdens of na begeleiding informatie wordt 
ingewonnen en/of uitgewisseld met huisarts, specialist of collega-therapeut.  

Ik doe mijn best om de privacy van cliënten optimaal te waarborgen. 
Dit betekent o.a. dat ik: 

- zorgvuldig omga met ieders persoonlijke gegevens 
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens 
- vanzelfsprekend gehouden ben aan het beroepsgeheim                                                                                                                            

Het deel van de digitale info is beveiligd opgeslagen op de computer en de geschreven 
dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de 
behandelovereenkomst wordt vereist. 

Soms gebruik van persoonlijke gegevens voor andere doelen: 

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen soms gegevens uit uw dossier voor                          

de volgende doelen gebruikt worden: 

- om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij                       

verwijzing naar een andere therapeut 

- voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid 

- voor geanonimiseerd gebruik tijdens collegiale toetsing 

- voor de financiële administratie (opmaken van een nota) zijn de volgende                    

gegevens nodig: naam (en soms organisatie), adres, geboortedatum,                                    

datum van het consult, de ‘benaming van de soort begeleiding’ én de kosten. 

 



 

 

In het geval van een permanente uitval                                                                                                                                                 

Mocht de situatie ontstaan, dat ik niet meer in staat ben voor de dossiers zorg te dragen, 

dan is er een praktijkovereenkomst met een vooraf aangewezen collega, die de zorg over               

de dossiers zal overnemen. Deze collega heeft de zelfde plichten als ik t.a.v. uw privacy. 

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.                                               
•       Uw naam, adres en woonplaats                                                                                                                            
•       uw geboortedatum                                                                                                                                                     
•       de datum van de behandeling                                                                                                                           
•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. ‘psychosociaal consult’                                                                                                      
•       de kosten van het consult 

Berichtgeving via e-mail over cursus – en trainingswerk                                                                                       

Als u een ontvanger bent van digitale informatie over cursussen en trainingen van de 

praktijk, en u stelt daar geen prijs meer op, dan kan onderaan het bericht de verzending 

altijd worden stopgezet. 

Beveiliging website                                                                                                                                                       

Er wordt gebruik gemaakt van een SSL-certificaat. D.w.z. dat gegevens verstuurd via een 

contactformulier op een veilige manier naar de server worden verstuurd, waardoor de 

gegevens niet door derden achterhaald kunnen worden. 

 

Contactgegevens                                                                                                                                                       

Praktijk Maria Rotte IBTS                                                                                                                                       

Kanunnik Houberghstraat 12                                                                                                                                 

6525WD Nijmegen                                                                                                                                                                          

Telefoon: 024-3600835 en 06-51181486                                                                                                                                                                                                                                                                                               

info@mariarotte.nl                                                                                                                                                     

Kamer van Koophandel 09199488 
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