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UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw 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 dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijv. uw huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
1/ Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
2/ Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete schriftelijke
toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat
ik (of mijn administrateur) bijv. een kwitantie/factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet om uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist (voor
minderjarige cliënten is dit 20 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd).

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens.
Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar
kunt declareren.
1/ Uw naam, adres en woonplaats.
2/ Uw geboortedatum.
3/ De naam van uw zorgverzekeraar en uw registratienummer daar.
4/ De datum van de behandeling.
5/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. 'Shiatsu consult 24102’.
6/ De kosten van het consult.
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KLACHT- EN TUCHTRECHT
Ik handel volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van mij als uw therapeut, dan kunt u een klacht
indienen conform de klachtenprocedure.
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst
aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komen wij er
samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure, zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut bij de
Koepelorganisatie KAB, in werking treden. Via de Beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland
kan een klachtenprocedure worden gestart bij de RBCZ.

Gezien, en dit Privacy Document voor akkoord ondertekend op

_________________________________

____________________________________

Shiatsu-therapeut
E.A. Kleijwegt
TAO, Praktijk voor Shiatsu

Cliënt(e) en kinderen tussen 12-16 jaar

_________________________________

____________________________________

Wettelijk vertegenwoordiger (1)
Bij kinderen onder de 16-jarige leeftijd

Wettelijk vertegenwoordiger (2)
Bij kinderen onder de 16-jarige leeftijd

Registratienr. 171164008764

Registratienr. 200721

Postbus 2122, 6020 AC Budel
Tel.: 0495 – 499585
E-mail: kab@kab-klachten.nl
www.kab-klachten.nl

Postbus 70, 4700 AB Roosendaal
Tel.: 0165-564652
E-mail: info@rbcz.nu
www.rbcz.nu
Licentienr. 509455R / AGB-code 90014401/90035521
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