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Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze wet zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy rechten van burgers en dus ook
van patiënten. Elke organisatie moet aangeven welke persoonsgegevens het verwerkt; om welk
soort gegevens het gaat, wat het doel daarvan is en met wie deze gegevens worden gedeeld.
Hieronder uitleg over de handhaving van de privacy in mijn praktijk.
Wie ben ik
Ik ben Corline Baltus-Vedder en ben therapeut en eigenaar van eenmanszaak Bodhi Ayurveda,
praktijk voor Ayurveda en Holistische Therapie op Confuciushof 9 te Huizen.
Het verwerken van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik van mijn patiënten bewaar zijn: naam, adres, woonplaats, geslacht,
telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verwerk ik medisch inhoudelijke gegevens. Dit zijn
gegevens die een patiënt met mij deelt en bevat ook de Ayurvedische diagnose, behandelplannen
en de voortgang van het traject zoals wij die samen in het consult bespreken en zoals de WGBO
mij verplicht om een dossier bij te houden. Deze gegevens bewaar ik in een papieren dossier op
een alleen door mij toegankelijke plek. Niemand heeft inzage in de dossiers behalve ik. Net als
elke (huis)arts en ook veel therapeuten in Nederland heb ik geheimhoudingsplicht. Jouw gegevens
zullen nooit met anderen worden gedeeld, tenzij jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
Digitaal heb ik alleen het emailadres van mijn patiënten opgeslagen. En in verband met de
verplichtingen voor de belastingdienst sla ik ook de facturen digitaal op.
Het bewaren van gegevens
Ik ben wettelijk verplicht om je dossier 20 jaar te bewaren na je laatste consult in verband met de
WGBO. Na die 20 jaar wordt het dossier vernietigd. Je hebt altijd recht op inzage in je dossier.
Ik doe mijn best om privacy te waarborgen. Privacy handhaving wordt regelmatig getoetst. Mocht
je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.
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