Fysiotherapie Vrolijk
Fysiotherapie Vrolijk, gevestigd aan Rijksboom 4, 3071AX Rotterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.fysiotherapierotterdamzuid.nl
Adres: Rijksboom 4, 3071 AX Rotterdam
Telefoon: +31653393030
Eric Vrolijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Vrolijk. Hij/zij is te bereiken
via ericvrolijk@fysiotherapievrolijk.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fysiotherapie Vrolijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fysiotherapie Vrolijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@fysiotherapievrolijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fysiotherapie Vrolijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten bij u af te leveren in geval van behandeling aan huis.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fysiotherapie Vrolijk neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Vrolijk) tussen zit. Fysiotherapie Vrolijk gebruikt
dergelijke computerprogramma's of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fysiotherapie Vrolijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle gegevens die van belang zijn voor het in contact treden zoals maar niet beperkt tot;
telefoonnummers en e-mailadressen > 4 weken > Zodra de gegevens zijn verwerkt in het EPD
staan deze op de servers van het bedrijf dat dit EPD aanbiedt, waarmee Fysiotherapie Vrolijk een
verwerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten, en zullen na 4 weken worden vernietigd in geval
van analoge media of gewist van (mail/hosting)servers waarop berichten via de website of via
andere digitale communicatiemiddelen binnenkomen.
Analoge of digitale gegevens die van belang zijn voor de behandeling en/of financiële afwikkeling
en de verantwoording daarvan naar de verzekeraars of andere belanghebbenden/instanties zoals
de belastingdienst > Al naar gelang vigerende wetgeving dicteert > 7 jaar wat betreft financiële
gegevens betreft en 15 jaar of langer indien nodig voor patiëntendossiers. Voor meer informatie zie
de paragrafen hieronder.

Vernietigingsrecht
De patiënt kan de fysiotherapeut verzoeken (een deel van) zijn dossier te vernietigen. Aan dit
verzoek moet binnen drie maanden worden voldaan. Alleen als er een wettelijk voorschrift of het
aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt tegen vernietiging is, wordt het dossier bewaard
(WGBO artikel 7:455). De wet stelt de eis dat de gegevens in ieder geval na 15 jaar moeten
worden vernietigd. In speciale situaties (bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte) vervalt
deze plicht.
In verband met controle door de zorgverzekeraar en de ﬁscus is het aan te raden ﬁnanciële
gegevens apart op te slaan. Het vernietigingsrecht van de patiënt gaat boven de bewaarplicht van
de fysiotherapeut. Het verzoek tot vernietiging moet wel bewaard worden.

Bewaarplicht
Door een wijziging in de WGBO moet het dossier sinds 1 februari 2006, met terugwerkende kracht
tot 1 april 2005, 15 jaar worden bewaard (dit was tien jaar). Daarbij wordt gerekend vanaf het
tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zoveel langer als ‘de hulp van een goede
zorgverlener’ met zich meebrengt. Het langer bewaren kan met name van belang zijn bij
chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Ook bij overlijden van de patiënt geldt de
bewaartermijn. Het overlijden van de patiënt vormt dus geen reden om de gegevens te vernietigen.
Bij beëindiging van de praktijk is het aan te raden het originele dossier zelf te behouden en een
kopie aan de opvolger te verstrekken met toestemming van de patiënt. Overdracht naar de
opvolgende fysiotherapeut kan problemen opleveren in het geval dat de patiënt na afloop van de
behandeling een klacht indient of een procedure begint tegen de fysiotherapeut. De fysiotherapeut
zal zonder dossier bemoeilijkt worden in zijn verweer.

Recht op inzage
De patiënt heeft recht op inzage van zijn dossier. De WGBO gaat uit van een rechtstreeks recht op
inzage en afschrift aan de patiënt, zonder tussenkomst van derden. Het inzagerecht is in principe
zonder beperking; de patiënt mag alles zien wat er over hem geschreven is.
Er is slechts één uitzondering: als de bescherming van de privacy van een ander in het geding is of
als de patiënt, wanneer hij beschikt over de informatie, een gevaar voor zichzelf of anderen zal
worden. Op een verzoek tot inzage dient zo spoedig mogelijk te worden ingegaan, in elk geval
binnen een maand.Voor de afschriften mag een redelijke kostenvergoeding worden gevraagd
(kopieer- of administratiekosten en werktijd).
Een patiënt heeft het recht op correctie van het dossier. Ook voegt de fysiotherapeut desgevraagd
een door de patiënt afgegeven verklaring aan het patiëntendossier toe. Op deze wijze kan de
patiënt bij verschil van mening bijvoorbeeld zijn eigen visie in het patiëntendossier laten opnemen.
De fysiotherapeut moet die verklaring in dat geval toevoegen aan het dossier.

Geheimhoudingsplicht
In de relatie tussen hulpverlener en patiënt krijgt de hulpverlener de beschikking over gegevens
over de patiënt. Deze gegevens zijn vertrouwelijk van aard en kunnen persoonlijke
aangelegenheden van de patiënt betreffen. De patiënt heeft er recht op dat deze gegevens door de
hulpverlener geheim worden gehouden.
Het is de hulpverlener niet toegestaan zonder toestemming van de patiënt inlichtingen over de
patiënt aan anderen te verstrekken. Het recht op geheimhouding van de patiënt, en daarmee de
plicht van de hulpverlener, is in meerdere wetten opgenomen, zoals in art. 7:457 Burgerlijk
Wetboek (BW), art. 10 van de Grondwet, art. 12 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens, art. 88
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en art. 272 Wetboek van
strafrecht (WvS).
De strekking van de geheimhoudingsplicht is te verhoeden dat patiënten, uit vrees voor openbaar
worden van vertrouwelijke zaken nalaten noodzakelijke hulp te zoeken van een hulpverlener. De
geheimhoudingsplicht stemt inhoudelijk overeen met het reeds bestaande beroepsgeheim dat is
geregeld in de verschillende beroepenwetgevingen.
Binnen het beroepsgeheim moet een onderscheid gemaakt worden tussen de zwijgplicht en het
verschoningsrecht. De zwijgplicht geldt jegens een ieder, behalve de patiënt (art. 272 WvS). Het
verschoningsrecht kan tegenover de rechter ingeroepen worden door de verschoningsgerechtigde.
Omvang geheimhoudingsplicht
Het recht op geheimhouding van de patiënt omvat de bewust vertrouwelijk gedane mededeling en
alle informatie van (niet-)medische aard verkregen door de hulpverlener middels anamnese,
diagnostisch onderzoek en waarneming. De geheimhoudingsplicht geldt jegens een ieder. Jegens
andere bij de behandeling van de patiënt betrokken personen mag de hulpverlener zijn
geheimhoudingsplicht doorbreken.
Alleen die inlichtingen mogen worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de te verrichten
werkzaamheden. Ten aanzien van bewust gedane vertrouwelijke mededelingen van de patiënt blijft
de geheimhoudingsplicht van toepassing.

Voor het overige wordt de toestemming verondersteld. De geheimhoudingsplicht van de
hulpverlener kan slechts worden opgeheven met toestemming van de patiënt, behoudens in bij of
krachtens de wet geregelde gevallen, of in noodsituaties. In de WGBO zijn uitzonderingsgevallen
geregeld. Zo wordt een uitzondering gemaakt voor degenen die direct betrokken zijn bij de
behandelingsovereenkomst en de vervanger van de hulpverlener. Ook wordt een uitzondering
gemaakt voor degenen wiens toestemming nodig is voor verrichtingen op grond van de WGBO,
zoals de (wettelijke) vertegenwoordiger van de minderjarige en/of wilsonbekwame patiënt.
Aan deze personen mag de hulpverlener inlichtingen verstrekken zonder toestemming van de
patiënt. Voor het geven van inlichtingen aan anderen heeft de hulpverlener de toestemming nodig
van de vertegenwoordiger.

Verstrekken van informatie zonder toestemming
Doorbreken van de geheimhoudingsplicht kan op grond van een wettelijk voorschrift of in
noodtoestand. Van een noodtoestand is sprake als de hulpverlener in conflict van plichten verkeert
en zijn geheimhoudingsplicht moet doorbreken om een ander belang te dienen. Criteria die daarbij
een rol kunnen spelen, zijn onder andere: het proberen alsnog toestemming te krijgen, het
ontstaan van ernstige schade voor een ander, er is een andere weg om het probleem op te lossen,
de schade te beperken en het geheim zo weinig mogelijk te schenden.
De hulpverlener dient een afweging van belangen te maken en moet voorrang geven aan het
hogere belang. Op grond van een wettelijk voorschrift doorbreken van de geheimhoudingsplicht is
bijvoorbeeld de zorgverzekeringwet met de ‘Regeling zorgverzekering’, waarin de wettelijke
grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens bij materiële controle is geregeld.
De zorgverzekeraar is wettelijk verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg te
controleren. In de ‘Regeling zorgverzekering’ is bepaald dat de zorgverzekeraar materiële controle
verricht zoals in de gedragscode is vastgelegd. Met de gedragscode wordt verwezen naar de
‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ en het bijbehorende
‘Addendum Zorgverzekeraars’, waarvoor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een
verklaring heeft afgegeven zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
Onderdeel van het Addendum is het ‘Protocol materiële controle’ van Zorgverzekeraars Nederland.
Verder is in de gedragscode uitgewerkt dat een zorgverzekeraar persoonsgegevens mag
gebruiken voor het verrichten van een materiële controle. Bovendien kan het voor een materiële
controle noodzakelijk zijn dat zorgverzekeraars medische persoonsgegevens opvragen bij een
zorgverlener. De ‘Regeling zorgverzekering’ verplicht de zorgaanbieder zijn medewerking te
verlenen aan deze controle, en daarvoor de benodigde persoonsgegevens te verstrekken, als en
voor zover de controle plaatsvindt overeenkomstig de gedragscode.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysiotherapie Vrolijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysiotherapie Vrolijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Fysiotherapie Vrolijk gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Vrolijk en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiotherapievrolijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Fysiotherapie Vrolijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysiotherapie Vrolijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
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