NVPA PRIVACYREGLEMENT
Gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Deze Europese verordening is de vervanger van de Nederlandse WBP die per invoering van
de AVG op 25 mei 2018 buiten werking is gesteld. De AVG-verordening is binnen de hele EU
van toepassing.
“De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet
mag met de persoonsgegevens van mensen. En wat hun privacy-rechten zijn als organisaties
hun gegevens verwerken.”
De AVG is bedoeld voor degenen die voor een bepaald doel gegevens van personen
verwerken.

ALGEMENE BEPALINGEN:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens
Hier kunt u alle basics vinden over persoonsgegevens.
1. BEGRIPSBEPALINGEN
Persoonsgegevens: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individueel natuurlijk persoon.
Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de
AVG.
1.2
Medische of psychologische gegevens: Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking
hebbend op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een geregistreerde persoon,
verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in
het kader van zijn beroepsuitoefening.
1.3
Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen
betrekking hebbende gegevens, waaronder medische of psychologische gegevens, voor
zover deze in het kader van de zorgverlening door de therapeut(e) zijn verzameld.

1

1.4
Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie:
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in
de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in
verband met andere gegevens, zijn verkregen.
1.5
Houder van de persoonsregistratie: Degenen die de zeggenschap heeft over de
persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG-bepalingen.
1.6
Geregistreerde: Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn
opgenomen. Dat zijn de cliënten in uw praktijk.
1.7
Beheerder van de persoonsregistratie: Degene die onder verantwoordelijkheid van de
houder belast is met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte
daarvan. Dit mag een externe persoon zijn, een zogenaamde verwerker. Voor deze
verwerker moet een verwerkersovereenkomst opgesteld worden door de
verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval bent u dat).

2. REIKWIJDTE / WAT IS HET DOEL?
De AVG-verordening is binnen de hele EU van toepassing. Dit reglement is ondergeschikt aan deze
verordening. EU-wetgeving staat ook boven landelijke wetgeving.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
Voor de cliënt moet het vooraf duidelijk zijn waarom de persoonsgegevens door u
geregistreerd worden.
De AVG bepaald dat persoonsgegevens alleen geregistreerd mogen worden met een
gerechtvaardigd doel. In uw geval is dat het geven van therapie / training.
Verwerkt een organisatie of externe persoon de persoonsgegevens van uw therapeut?
In dat geval moet de cliënt daarover geïnformeerd worden en op de hoogte zijn van de
identiteit van de organisatie of de persoon die deze persoonsgegevens registreert.
3. KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE
3.1
De therapeut die de persoonsregistratie aangelegd omschrijft de doelstelling van de
persoonsregistratie nauwkeurig en duidelijk.
3.2
De therapeut zal binnen de persoonsregistratie niet meer gegevens opnemen dan voor het
doel van de persoonsregistratie noodzakelijk is en men zal geen persoonsgegevens in de
registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de sub 3.1 vermelde omschrijving
van de doelstelling.
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4. WERKING VAN DE PERSOONSREGISTRATIE
4.1
In de sub 3.1 bedoelde omschrijving wordt tenminste genoemd:
a:
de naam, vestigingsplaats en het karakter van de organisatie (individuele praktijk,
groepspraktijk, enz. ) ten behoeve waarvan de registratie functioneert,
b:
de naam van de therapeut in opdracht van wie de persoonsregistratie wordt gevoerd,
c:
de naam van de verwerker (indien van toepassing),
d:
de eventuele bewerker / computerdeskundige (digitale systeembeheerder),
e:
de werkwijze van de persoonsregistratie,
f:
of de registratie voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is ingesteld; indien er sprake
is van een beperkte tijd geeft de houder aan wat er na afloop met de gegevens gebeurt.
4.3
De therapeut is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie.
Zijn handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking
van gegevens uit die registratie valt onder de werking van de AVG.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/verstrekken-vanpersoonsgegevens (Klik op de link voor meer informatie)
De therapeut is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit
reglement en in het algemeen voor het niet naleven van de AVG.
4.4
De therapeut verplicht de verwerker van de cliëntgegevens om dit reglement na te leven.
De taken, rechten en verplichtingen van de verwerker worden schriftelijk vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst. De verwerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van
de onder zijn/haar beheer staande registratie-faciliteit.
Deze is verplicht om de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van
onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistratie
wordt gevoerd.
4.5
De therapeut treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid
van de opgenomen gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en
organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting
van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
Gelijke plicht rust op de verwerker voor het geheel of een gedeelte van de faciliteiten, die hij
onder zich heeft.
5.
OPGENOMEN GEGEVENS
De persoonsregistratie bevat primair de volgende gegevenscategorieën:
- personalia / identificatiegegevens,
- financieel / administratieve gegevens,
- medische en psychologische gegevens.
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RECHTEN VAN GEREGISTREERDEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
6.
KENNISGEVING
6.1
Indien andere doelen dan hulpverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van
de registratie, heeft de therapeut de plicht de cliënt vooraf gericht te informeren omtrent de
aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede
omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. De cliënt heeft het recht te
verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens na afloop van de
behandeling. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houder.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-opvergetelheid (Klik op de link voor meer informatie)
De therapeut of de verwerker vernietigt de gegevens binnen een redelijke termijn na een
daartoe strekkend verzoek van de cliënt, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring
van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede voor zover
bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
7.
VERSTREKKING VAN GEGEVENS
Het verstrekken van gegevens gebaseerd moet zijn op een van de 6 grondslagen uit artikel 6
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/verstrekken-vanpersoonsgegevens
7.1
Binnen een organisatie (groepspraktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband ) waar
de therapeut deel van uit maakt kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover dat
voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
- degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele hulpverlening aan de cliënt,
- aan personen en instanties, wier taak het is de verleende zorg te controleren en te
toetsen.
7.2
Buiten de organisatie (groepspraktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband ) kunnen
persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
- degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele hulpverlening aan de cliënt,
tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben,
- aan een ziektekostenverzekeraar.
7.3
Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval is voor
de verstrekking van persoonsgegevens aan derden de schriftelijke, gerichte, toestemming van
de cliënt vereist.
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7.4
Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de
individuele persoon herleidbaar zijn, kan de therapeut beslissen deze te verstrekken ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
7.5
Persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kunnen alleen dan zonder
toestemming van de cliënt worden verstrekt indien aan alle van de volgende voorwaarden is
voldaan:
- het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is;
- het onderzoek een algemeen belang dient;
- het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd;

-

-

de persoonlijke levenssfeer van de cliënt wordt daardoor niet onevenredig
geschaad en vast staat dat het onderzoek niet in de vorm van de cliënt herleidbare
gegevens zal worden gepresenteerd;
het onderzoek wordt verricht conform een op de onderzoeker betrekking hebbende
gedragscode nadat een onafhankelijke commissie hierover positief heeft geadviseerd.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dienen er voorts tussen de therapeut en
onderzoeker schriftelijk afspraken te zijn gemaakt over de in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten te treffen maatregelen en
dient de therapeut zich in deze zin in voldoende mate jegens de cliënt tegen
aansprakelijkheid te hebben gevrijwaard.

8.
TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
Primair heeft alleen de therapeut of diens verwerker toegang tot de persoonsgegevens.
Secundair heeft een eventuele waarnemer / vervanger (weekenden/vakanties/ziekte)
toegang tot de persoonsgegevens van de cliënt voor zover dit in het kader van de
behandeling noodzakelijk is. Wel moet deze in beginsel bij naam genoemd worden in het
dossier van de cliënt.
Opgemerkt dient te worden dan bepaalde overheden dwingend inzage kunnen afdwingen!
9.
INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS / KOPIERECHT
De cliënt heeft inzagerecht van de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerde
gegevens (geregeld in de WGBO). Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek (mag per e-mail)
in bij de therapeut. Op de gevraagde inzage of het kopie dient zo spoedig mogelijk te worden
ingegaan.
Daarnaast heeft de cliënt ook kopierecht. In de AVG is geregeld dat de cliënt het recht heeft
om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonsgegevens (artikel 12, lid 5 AVG).
Voor een tweede kopie mag een redelijke vergoeding worden gevraagd (artikel 15, lid 3).
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10.
CORRECTIE C.Q. AANVULLING VAN GEGEVENS OF VERWIJDERING VAN OPGENOMEN
GEGEVENS
10.1
De cliënt kan verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van de geregistreerde
gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter
zake dienend zijn dan wel in strijd met de AVG in de registratie voorkomen.
De cliënt dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de therapeut.
Indien de registratie van de therapeut door een externe persoon of partij gedaan wordt, dan
mag deze de gegevens pas wijzigen na de therapeut, die de gegevens heeft verzameld, of
diens opvolger gehoord te hebben.

11.
BEWAARTERMIJN
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften ( WGBO artikel 7:454, lid 3 ) draagt de
houder er zorg voor dat de in de registratie opgenomen persoonsgegevens niet langer dan
de maximale bewaartermijn bewaard blijven.
Indien de bovenstaande bewaartermijn (20 jaar) is verstreken, worden de betreffende
persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd.
Vernietiging kan achterwege blijven wanneer het redelijkerwijs aannemelijk is dat de
bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede
bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de
geregistreerde en de therapeut overeenstemming bestaat.
Indien de betreffende cliëntgegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele
personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
Hierbij kun je denken aan overzichten van ingekomen klachten in een bepaald jaar.
12.
OVERDRACHT VAN OPGENOMEN GEGEVENS
De geregistreerde heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen
aan een andere, door hem aan te wijzen houder. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in
bij de houder.
De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk
voorschrift.
13.
ALGEMENE KLACHTEN
Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd
kan deze een klacht indienen. Zie ook artikel 15.1.
Advies van de AP: “Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf.”
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De therapeut is verplicht de cliënt te informeren over de mogelijkheden die er zijn.
Vanuit het kader van de WKKgz (behandelklachten):
De klachten worden behandeld door een onafhankelijke geschillenorganisatie zoals
bijvoorbeeld de SCAG, P3NL en het Klachtenportaal. Aansluiting bij een dergelijke
organisatie is verplicht voor NVPA-therapeuten.
Op de NVPA-website is een speciaal klachtenformulier te vinden:
https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
14.
LOOPTIJD EN OVERDRACHT VAN DE REGISTRATIE
14.1
Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.
De AVG schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het uitgangspunt is dat u
persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is.
De cliënt heeft het zogenaamde ‘recht op vergetelheid’.
Voor meer informatie en de juiste toepassing van dit recht:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-opvergetelheid
Mensen kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer zij
vinden dat u hun persoonsgegevens onnodig lang bewaart.
14.2
In samenspraak met de cliënt wordt het moment van overdracht van de persoonsregistratie
naar een andere therapeut vastgesteld.
Dit kan van toepassing zijn bij overname van de praktijk of bij doorverwijzing naar een
andere therapeut.
15.
WIJZIGING VAN HET PRIVACY-REGLEMENT
Alleen wettelijke wijzigingen van de AVG rechtvaardigen een wijziging van dit reglement.
16.
INWERKINGTREDING
De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden en is binnen de hele EU van toepassing.
Handige stukken als naslagwerk:
• Handleiding+Algemene+verordening+gegevensbescherming (Klik op de link)
(Dit document is ook te vinden in het algemene documentenarchief)
• AVG voor ondernemers (Klik op de link)
(Dit document is ook te vinden in het algemene documentenarchief)
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