
 

 

AVG Privacy document,  Therapeute Tineke van Riessen 
Lichaamsgerichte (Psycho) therapie, Relatie therapie,  Mindfulness training en Coaching. 
  
Van een cliënt wordt een behandelingsdossier bijgehouden met  privacygevoelige informatie.  
Dit is nodig om effectief  therapie, training of coaching te kunnen geven en evalueren. 
De behandelaar richt het behandelingsdossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt 
en is de enige persoon die toegang heeft tot dit dossier.  
Zij houdt in het dossier o.a. aantekeningen van de client, zoals: 
 
a. Naam, adres, emailadres, telefoonnummers, geboortedatum/plaats. 
b. Voorts: therapiecontract, het levensverhaal van cliënt, diens ontwikkeling en problemen 
c. en voor zover relevant, in het kader van relatieproblematiek, ook informatie over ouders en   
grootouders en andere familieleden. 
d. en andere relevante relaties van cliënt zoals informatie over de partner. 
e. verslagen van gesprekken, consulten, medische informatie, het bepaalde 
therapietraject/programma, behandelplan, het huiswerkprogramma, voortgang, evaluatie en 
afsluiting van de therapie. 
 
Het behandelingsdossier wordt bewaard tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling, tenzij 
cliënt eerder -doch na het beëindigen van de behandeling- schriftelijk verzoekt om vernietiging 
van het dossier. 
Onder het beëindigen van de behandeling wordt verstaan: 
1. het afsluiten van de behandeling na succesvolle behandeling en evaluatie 
2. in die situaties waarin cliënt besluit de behandeling voortijdig te stoppen 
3. in die situaties waarin de behandelaar oordeelt dat de behandeling beter voortijdig gestopt kan 
worden 
4. in die situaties waarin een cliënt wordt doorverwezen naar een andere behandelaar 
5. in die situaties waarin de behandeling niet meer voortgezet kan worden vanwege ernstige 
ziekte van cliënt of therapeut, dan wel van overlijden van cliënt of behandelaar. 
Het behandelingsdossier wordt opgeslagen in een afgesloten metalen kast. 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een 
dossier aanleg en heb als enige toegang in uw dossier. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd 
door de WGBO  
( Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).  
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden,  
maar alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 
verwijzing naar een andere behandelaar.   

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, 
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  
• Uw naam, adres en woonplaats  
• uw geboortedatum 
• de datum van de behandeling 
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘lichaam georiënteerde 

(Psycho) therapie’, ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’,  
Mindfulness training of coaching. 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van het privacy statement en stemt daarmee in. 
Naam cliënt(e :                                            Handtekening  
Naam therapeute:                       

 




