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Uw Privacy 
Met deze brief informeer ik u over de betaling en gegevens die ik van u opsla en waarvoor ik deze 
gebruik. 
 
Dossiervoering 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik van uw behandeling een dossier 
aanleg. Hiertoe ben ik ook wettelijk verplicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw 
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Deze gebruik ik om de behandeling te kunnen plannen, volgen en evalueren. Soms wordt 
ook informatie toegevoegd van andere zorgverleners, zoals bijv. verwijsbrieven. Zelf vraag 
ik nooit gegevens op zonder uw toestemming. 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
 

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

• Als, tijdens mijn afwezigheid, een collega de behandeling waarneemt. 
 
Ook dan zal ik hiervoor eerst vooraf uw nadrukkelijke toestemming vragen.  
 
Overige gegevens 
Enkele gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie en om 
nota’s voor u te kunnen maken. Op deze nota’s staan alleen de gegevens die nodig zijn om 
bij uw zorgverzekeraar de nota te kunnen indienen. 
 
Contact via bijv. mail of whatsapp wordt gezien als niet 100% veilig. In de praktijk nemen 
cliënten wel regelmatig contact op voor overleg. Ook willen sommige cliënten hun nota’s 
ook graag per mail ontvangen. Onder aan deze brief kunt u me toestemming geven 
hiervoor.  
 
Indien u mij mailt, belt, whatsappt of via het contactformulier van mijn website benadert, 
zal ik die gegevens nooit met anderen delen zonder uw toestemming vooraf. Ook stuur ik 
nooit ongevraagde mailings rond. 
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Privacybescherming 
Zorgvuldig omgaan met uw gegevens vind ik belangrijk. Dat betekent onder meer dat:  
 

• Ik uw gegevens zorgvuldig en veilig bewaar. Ik houd me daarbij aan alle wettelijke eisen 
en voorschriften van mijn beroepsvereniging 

• Eén van deze eisen is dat ik gebonden ben aan een beroepsgeheim  

• Wettelijke bepalingen maken dat ik uw medische dossier 15 jaar moet bewaren 

• Als u uw dossier wilt inzien, of gegevens wilt laten verwijderen, kan dat. 

• In uitzonderlijke situaties kunnen wettelijke voorschriften of medische noodzaak er 
voor zorgen dat ik bepaalde gegevens met derden móet delen, of bepaalde gegevens 
móet blijven bewaren. 

• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 
 
Toestemming 
Als u dit ondertekent, geeft u toestemming dat ik uw gegevens op bovenstaande wijze 
verwerk en dat u hierover geïnformeerd bent.  
Ook kunt u hieronder toestemming geven voor contact per mail of whatsapp. Natuurlijk 
kunt u dit altijd aanpassen. 
 

Ο Ik geef toestemming om uw mailberichten te beantwoorden  

Ο Ik geef toestemming om uw whatsappberichten te beantwoorden 

Ο Ik geef toestemming om per mail of whatsapp zakelijke berichten te sturen over 
afspraakwijzigingen, facturen e.d. 

 
 
BETALING 
Het ergotherapie uurtarief bedraagt € 70.00 per uur, mogelijk wordt niet alles vergoed omdat 
ik niet gecontracteerd ergotherapeut ben. De behandelingen uit de basisverzekering gaan altijd 
van uw eigen risico af. De kosten voor de totale sessie (eventueel met aan huiskosten) komen 
voor uw eigen rekening. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u 
zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de facturen. 
 

o Ik ben hiervan op de hoogte en ga akkoord 
 
Tarief 
Sessie van 1 uur: € 70,- 
Aan huis tarief: € 25,- 
Sessies die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. 
 
Uw naam:    Datum:    Handtekening: 

 
 


