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Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een
nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt
dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn
de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van
mijn beroepsverenigingen en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
(RBCZ) 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)
daterend vanaf 1 april 1995, ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij
te houden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen,
paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
•
•
•
•

recht op informatie;
toestemmingsvereiste voor een behandeling;
de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
recht op inzage door de cliënt in dit dossier;

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.
4. Minderjarigen
Volgens de cliënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame 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 cliënten rechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame
cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor
doorbreking van de geheimhouding.
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5. Communicatie
Op www.biotrain.nl worden de algemene voorwaarden van J.W.M. van Kampen
actief gecommuniceerd. De privacy policy van de website www.biotrain.nl is duidelijk
vermeld, zodat bezoekers deze eenvoudig kunnen vinden en doorlezen. De gegevens
die via de website worden verzameld zijn in kaart gebracht als onderdeel van het
privacy protocol.
6. Privacy protocol
Hoe er wordt omgegaan met de privacy en de persoonsgegevens, is vastgelegd in het
privacy protocol van BioTrain door J.W.M. van Kampen.
Alle hulpverleners aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn
gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.
Wanneer de hulpverlener – in het kader van een ander therapie, waarin hij geschoold is
– het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie
af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.
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