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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Helemens werkt volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 

gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Laat het me weten als u het niet eens bent met het 

gebruik van uw gegevens, dan zoeken we samen naar een oplossing. Mochten we er samen 

niet uitkomen, kunt u het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dossier 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, 

een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier blijft, zoals in de WGBO 

wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

De basis van uw dossier zijn uw contactgegevens (eventueel verkregen via het 

contactformulier op de website), het anamneseformulier en de behandelovereenkomst. 

Het dossier wordt aangevuld met aantekeningen over uw gezondheidstoestand en 

gegevens over de uitgevoerde behandelingen en eventuele onderzoeken. Wanneer, na uw 

expliciete toestemming, gegevens zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener worden 

deze tevens opgenomen in het dossier.  

U mag altijd persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Verder kunt u 

toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de 

verwerking van de persoonsgegevens. Op uw verzoek kan ik ook gegevens overdragen aan 

een andere zorgverlener. 

Om uw privacy te waarborgen, ga ik zorgvuldig om met uw gegevens. Als uw 

behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier en houd ik me aan de 

wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Gebruik van gegevens 
Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst geeft u toestemming voor het 

gebruik van de gegevens in uw dossier voor de volgende doeleinden: 

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de behandeling 

• Financiële administratie (factuur) 

• Het informeren van andere zorgverleners (dit gebeurt alleen met uw expliciete 

toestemming).  

• Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg (visitatie of intervisie)  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 

informeren en expliciet om toestemming vragen. 

http://www.helemens.nl/
mailto:info@helemens.nl

