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Privacyverklaring  
 
Bij het verlenen van de diensten in de Praktijk ’t Schild’ worden uw persoonsgegevens verwerkt. Om 
u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga is deze privacyverklaring opgesteld.  
 
Contactgegevens  
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
  
H.A.M. van Schijndel 
Natuurgeneeskundig therapeut  
Stationsplein 91-105 
5211BM ’s-Hertogenbosch 
Tel: 06-17608055 
Email: info@hetschildvooruwkind.nl óf info@traumacenter.nl 
www.hetschildvooruwkind.nl óf www.traumacenter.nl 
 
 
Verkrijgen van persoonsgegevens  
Indien u gebruik maakt van de diensten die Praktijk ’ t Schild” biedt, verstrekt u uw persoonsgegevens 
aan mij om ook deze diensten te kunnen verlenen. Ook kan het voorkomen dat ik uw 
persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject. Kinderen onder de 16 
jaar kunnen de risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom 
krijgen zij toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.  
Zorgverleners moeten uw gegevens bijhouden in een dossier. Uw gegevens vallen onder het 
beroepsgeheim: Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. De zorgverlener heeft 
een geheimhoudingsplicht ,onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. 
 
Beroepsgeheim  
Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim,  heb ik als 
therapeut een geheimhoudingsplicht.  
 
Persoonsgegevens 
 H. van Schijndel verwerkt  de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
 
• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
• Geboortedatum en –plaats  
• Geslacht  
• Gezondheidsgegevens/ medisch 
• Competenties en interessegebieden 
• Bankrekeningnummer 

 
 
Alleen in het belang van de behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast  

• Gezinsgegevens / gezinssituatie 
• Huisarts  
• Gezondheidsgegevens 
• School  
• Seksualiteit 
• eventueel strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, raad van 

kinderbescherming,  jeugdzorg, geweldconflicten binnen het gezin.  
 
Doeleinden  
De gegevens uit u dossier kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden, zoals: 
• Het onderhouden van contact; 
• Het bieden van een behandeling; 
• Een goede en efficiënte dienstverlening; 
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• Beheer van het cliëntenbestand; 
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 
• Facturering; 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen 
• Het aanleggen van een dossier 
• 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 van waarneming tijdens mijn afwezigheid.  
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren 
en expliciet uw toestemming vragen. 
 
De verwerking van uw gegevens zijn gebaseerd  op de onderstaande grondslagen: 
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting 

 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 
Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt en op basis van welke 
grondslag 
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de 
beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de 
doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met 
persoonsgegevens: 
 
1. Dossierplicht 
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als 
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. 
 
2. Bewaartermijn 
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend 
vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit 
noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte 
heeft). 
 
3. Beroepsgeheim 
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch 
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire 
praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 
 
5. Minderjarigen 
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wils bekwame minderjarige tussen 12-16 jaar 
zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben 
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het 
dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een 
uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening 
van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 
12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de 
geheimhouding. 
 
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor 
de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de 
docent op uw school of bv een huisarts als die worden ingeschakeld bij het behandeltraject. Deze 
derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden of in 
het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met bedrijven die uw gegevens 
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verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
 
Hoe lang uw gegevens bewaard blijven 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 
vereist 15 jaar bewaard. 
 
Hoe uw gegevens worden beveiligd 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen 
genomen.  
  
Er worden regelmatig periodiek veiligheidscontroles uitgevoerd en geëvalueerd om te kijken of de 
staat van beveiliging nog past . Ook ter controle  of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn 
getroffen en worden nageleefd.  
Tevens om te beoordelen of  het beveiligingsniveau nog steeds past bij de risico’s die de verwerking 
en de aard van de te verwerken gegevens met zich meebrengen en of de beveiligingsmaatregelen 
nog steeds voldoen. Hierbij wordt ook  gekeken naar de nieuwste inzichten binnen het vakgebied 
informatiebeveiliging. Waar nodig blijkt worden de beveiligingsmaatregelen aangepast.  
Ook  worden er organische maatregelen genomen door o.a.  zo min mogelijk persoonsgegevens te 
verzamelen en het naleven van de geheimhoudingsplicht. 
 
Uw rechten 
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst 
van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.  U heeft 
eveneens het recht uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Om 
zeker te weten dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs 
hierbij mee  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (dit is de strook onderaan het paspoort met 
de nummers ), en Burgerservicenummer (BSN) en nummer van u paspoort zwart. Dit ter bescherming 
van uw privacy.  
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens . 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen naar: 
 
H.A.M. van Schijndel 
Stationsplein 91-105 
5211BM ’s-Hertogenbosch 
Tel: 06-17608055 
Email: info@hetschildvooruwkind.nl 

  
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij 
weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via deze 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de 
hoogte blijft van wijzigingen. 
 
 
 
 
 


