
UW PRIVACY

Praktijk Shantih waarborgt zo zorgvuldig mogelijk uw privacy, zowel voor persoonsgegevens 
(volgens de wet AVG) als het dossier (volgens de wet WGBO).

Praktijk Shantih slaat uw persoonsgegevens en die van uw kind die begeleid wordt op. 
Dit zijn:
- naam,
- adres, 
- geboortedatum, 
- geboorteplaats, 
- BSN nummer, 
- E-mailadres, 
- Telefoonnummer
- Beroep

Praktijk Shantih legt tevens een cliëntendossier aan van degene die begeleid wordt. Dit is 
wettelijke verplicht via WBGO. Het dossier van uzelf of uw kind bevat naast de bovenstaande 
persoonsgegevens ook het door u ingevulde intakeformulier, evt. verwijzingen, evt. 
aantekeningen over de gezondheidstoestand en evt. procesgegevens over de uitgevoerde 
onderzoeken en behandelingen. 
Ook worden in het dossier eventuele gegevens opgenomen die voor de behandeling 
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, 
heb verkregen via een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Biologische ouders met aantoonbaar ouderlijk gezag, of anderszins verkregen ouderlijk 
gezag, hebben het recht om aanvraag te doen om het dossier in te zien van uw kind t/m 16 
jaar. Hiervoor is legitimatie verplicht. Het dossier wordt nooit verstuurd en blijft in het bezit 
van Praktijk Shantih.  

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar.  
• Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Waarneming vindt alleen 

plaats met uw expliciete toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie. 
• Dit betreft alleen de persoonsgegevens, data van sessies, korte omschrijving zoals 

‘consult’ en het bedrag, en evt, beschikkingsnummer indien gemeentes via de Jeugdwet de 
vergoeding geven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Vandaar dat er geen verslagen 
worden gemaakt over de inhoud van de therapie en deze zijn dus niet aanwezig in het 
dossier. Indien er om specifieke redenen wel verslagen worden gemaakt, dan heeft u daar 
expliciet toestemming voor gegeven. In dit geval mogen verslagen door niemand, ook niet 
door ouders, ingebracht worden in juridische procedures.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er zo goed als mogelijk voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
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De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst 
wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Door het ondertekenen van het intakeformulier, danwel de behandelovereenkomst, geeft u 
aan dat u kennis heeft genomen van dit document en dat u hiermee instemt.

Chantal Craamer
Praktijk Shantih
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