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Praktijk Acupunctuur Amstelveen 
 

 
Privacy policy 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een 
wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat 
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend 
therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens; 
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

 
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 
een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

• Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de 

behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen. 
 

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

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 klantnummer en/of uw geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 

24105. 
 

 

* verder in het Engels >> 
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Praktijk Acupunctuur Amstelveen 
 

Patiënt Data Protection  

Steps	taken	as	per	25.05.18	to	ensure	your	personal	private	data	is	protected	–		

1. Praktijk	Acupunctuur	Amstelveen	no	longer	holds	on	record	any	of	her	patients’	BSN	numbers	as	per	25.05.18	
	

a. All	patient	BSN	numbers	have	been	deleted	from	all	of	the	patients’	personal	files	as	well	as	in	all	our	
Administrative/Financial	files	(includes	all	Hard	Copy	Binders	as	well	as	Scans	saved	on	both	our	External	
Hard	Drives.	(+1	Backup	External	Hard	Drive)	
	

b. All	invoices	(excel	&	PDF	scans)	have	been	updated	in	our	system	25.05.18.	All	old	invoices	showing	BSN	
numbers	have	been	deleted	from	all	our	files.	Copies	of	all	invoices	have	been	saved	as	new	files	(both	
excel	&	PDF	scans),	deleting	all	patients’	BSN	numbers	previously	shown;	on	both	of	our	External	Hard	
Drives.	(1	Backup	External	Hard	Drive).	
	

c. All	emails	sent	to	patients	prior	to	25.05.18	including	invoices	as	attachments	(showing	BSN	numbers	in	
some	cases)	have	all	been	deleted	from	our	Outbox	email.	
	

2. All	soft	copies	of	Patients’	files	have	been	updated	with	dual	password	protection	and	are	saved	on	an	External	
Hard	Drive	(+1	Backup	External	Hard	Drive),	both	of	which	are	locked	in	a	cabinet	outside	of	working	hours.		
	

3. All	Hard	copy	Signed	Intake	Forms	showing	Patient	Basic	Information	(First,	Last	name,	Birth	date,	Birth	location,		
Occupation,	Home	Address,	email,	phone	number,	doctor’s	name	&	address	only)	will	be	saved	in	a	Binder	in	a	
locked	cabinet	at	all	times.	All	returning	patients	will	asked	to	sign	a	new	“Behandelovereenkomst”	in	line	with	
AVG/GDPR	European	guidelines	
	

4. All	Patient	requests/responses	to	Praktijk	Acupunctuur	Amstelveen’s	email	dated	25.05.18	[subject: AVG 
(General Data Protection Regulation) + updated PAA Privacy Policy] withdrawing consent, asking for personal records 
to be deleted, are being fulfilled in a timely manner as soon as they are received.	

	

	


