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Privacyverklaring 
 
Bij het verlenen van de diensten in de Praktijk ’t Schild worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat 
de dienstverlening correct kan worden uitgevoerd. De grondslag voor de verwerking van 
persoonsgegevens berust op een behandelovereenkomst of doordat u als bezoeker van de website 
toestemming hebt gegeven. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga is deze 
privacyverklaring opgesteld. 
 
Verkrijgen van persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van de diensten die Praktijk ’ t Schild” biedt, verstrekt u zelf uw 
persoonsgegevens aan mij om deze diensten te kunnen verlenen. In het kader van het 
behandeltraject kan ik uw persoonsgegevens ook verkrijgen via andere zorgverleners (derden). 
Zorgverleners moeten uw gegevens bijhouden in een dossier. Uw gegevens vallen onder het wettelijk 
medisch beroepsgeheim: er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Ik heb als 
zorgverlener (therapeut) een geheimhoudingsplicht. Onbevoegden hebben geen toegang tot uw 
persoonsgegevens. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
 
Praktijk ’t Schild verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

- Contact- en NAW-gegevens; 
- Gegevens over de gezondheid; 
- Competenties en interesses; 
- Financiële gegevens; 
- Interessegebieden en competenties van betrokkene; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum en -plaats. 

 
Daarnaast indien dit in het belang van de behandeling is, leg ik de volgende gegevens vast: 

- Gegevens over de gezinssituatie; 
- Gegevens over de behandelend huisarts; 
- Gegevens over de school; 
- Gegevens over de seksualiteit van betrokkene; 
- Gegevens van strafrechtelijke aard indien van toepassing (melding bij Veilig Thuis, Raad van 

de Kinderbescherming, Jeugdzorg, geweldsconflicten binnen het Gezin). 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden zoals: 

- Het onderhouden van contact; 
- Beheer van het cliëntenbestand; 
- Uitvoering van de dienstverlening op basis van de behandelovereenkomst; 
- Facturering; 
- Dossier aanleggen; 
- Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners; 
- Verrichten van administratieve handelingen;  
- Waarneming door een andere zorgverlener tijdens afwezigheid. 

 
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst en 
voor het nakomen van een of meer wettelijke verplichtingen. Indien persoonsgegevens worden 
verwerkt waarvoor u expliciet toestemming moet geven, zal dat afzonderlijk aan u gevraagd worden. 
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Behalve de AVG, zijn ook de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de 
Beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk als zorgverlener. 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 medisch beroepsgeheim 
een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via 
hun arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 
 
4. Minderjarigen 
De wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar en de ouder(s) met gezag mogen toestemming 
geven voor een behandeling. Ouders 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 patiëntrechten 
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. 
  
5. Verstrekking van gegevens 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 de school van uw kind(eren) of bijvoorbeeld een huisarts als die worden ingeschakeld bij 
het behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de 
voornoemde doeleinden of in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 
Bewaartermijn 
De gegevens in het cliëntendossier blijven conform de Wet op de Behandelovereenkomst (WGBO) 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 (technische) 
beveiligingsmaatregelen genomen conform de wettelijke vereisten die eraan gesteld worden. 
 
Er worden regelmatig periodieke veiligheidscontroles uitgevoerd en geëvalueerd om te kijken of de 
staat van beveiliging nog past en of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn getroffen en/of 
worden nageleefd. Hierbij wordt ook gekeken naar de nieuwste inzichten binnen informatiebeveiliging. 
Indien na controle blijk dat de beveiligingsmaatregelen aangepast moeten worden, zal dit zo spoedig 
mogelijk gedaan worden. Ten behoeve van de veiligheid wordt er een strikte geheimhoudingsplicht 
nageleefd, en worden er alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens verzameld. 
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Website 
Door onze  website www.hetschildvooruwkind.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Kind en 
Tienerpraktijk Het Schild behoudt zich het recht voor de inhoud van de website en deze disclaimer te 
allen tijde aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder haar klanten en/of gebruikers van de 
website daarover te informeren. De inhoud van de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
De website kan desondanks mogelijk onvolledig zijn en/of onjuistheden bevatten. Kind en 
Tienerpraktijk Het Schild aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade die is 
ontstaan door of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruik en handelen op basis van 
(informatie op) deze website, is geheel voor eigen risico en rekening van de gebruiker van de website. 
Aan de inhoud van www.hetschildvooruwkind.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Kind en 
Tienerpraktijk Het Schild aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
eventueel onjuist gegeven advies of informatie. Alle teksten op www.hetschildvooruwkind.nl zijn 
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Kind en Tienerpraktijk Het Schild. 
 
Cookieverklaring 
Kind en Tienerpraktijk Het Schild maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren. Cookies 
zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om 
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag Kind en Tienerpraktijk 
Het Schild cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te 
kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies 
te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. 
 
De cookies die Kind en Tienerpraktijk Het Schild gebruikt zijn: 
 
Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies 
hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en 
verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen 
zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) 
maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow). 
 
Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat Kind en 
Tienerpraktijk Het Schild informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. 
 
 
Browserinstellingen: 
 
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw 
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en 
dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben 
dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw 
browser alle  cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies 
verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens 
kunt u de privacy instellingen aanpassen. 
 
 
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 ook het 
recht om 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 
meesturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (dit is de strook onderaan het paspoort met de 
nummers ), het Burgerservicenummer (BSN) en het nummer van uw paspoort zwart. Dit is ter 
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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 
E-mail: 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 
privacy toezichthouder, 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. 


