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Verantwoordelijke
-

Ellen Govaerts

Persoonsgegevens
Welke gegevens bewaar ik van jou in mijn dossier nav individuele begeleiding
Opmerking: volgende gegevens noteer ik als je ze me vertelt, maar je mag me op jouw tempo
vertellen wat voor jou veilig en OK voelt om te vertellen:
















Administratief: naam, adres, telnr, email, geboortedatum, huisarts
Reden van aanmelding en beschrijving van het huidig probleem
Thema’s waar in therapie moet rekening mee gehouden worden of rond
gewerkt moet worden
Leefwereld (samenstelling gezin, beroep, woonsituatie,…)
Informatie over gezin van oorsprong
Doel van de therapie
Aanwezige hulpbronnen
Eventuele informatie over vorige therapieën of behandelingen
Medische informatie
 Medische aspecten van het huidig probleem
 Voorgeschiedenis
 Medicatie
Psychische aspecten van het huidig probleem: bvb denkpatronen, emoties,
gedragsmatige gevolgen, enz
Relationele aspecten van het huidig probleem: bvb relaties met belangrijke
anderen, conflicten,…
Gebruikte interventies of aangeleerde vaardigheden: bvb hartcoherentie
aangeleerd, met EMDR gewerkt, bepaalde denkschema’s leren gebruiken,
enz…
Na elke sessie noteer ik kort voor mezelf waar we het over gehad hebben

Welke gegevens bewaar ik van jou in een dossier nav deelname aan een groepstraining
hartcoherentie
-

Administratief: naam, adres, telnr, email, geboortedatum, huisarts
Beroep, sociale status
Door wie verwezen, voor welk probleem, huidige klachten
Eventuele medische voorgeschiedenis, medicatie, andere gevolgde therapieën of
ontspanningstechnieken
Invullen 4DKL klachtenlijst bij begin groepssessies, na 4 of 6 weken, na 6 maand

Waarom verzamel en bewaar ik deze gegevens?
-

Het doel van het bijhouden van een dossier is zo goed mogelijk voor jou te kunnen zorgen,
onthouden wat we samen gedaan hebben en wat we nog van plan zijn.

Beveiliging van jouw gegevens
-

-

Je dossier wordt comfort de huidige wet- en regelgeving zo zorgvuldig mogelijk bewaard en
beveiligd tegen niet toegestane toegang, diefstal, vernietiging, verlies, vervalsing,…
Ik ben de enige die toegang heeft tot jouw gegevens
Indien door overmacht toch een lek (bvb inbraak, diefstal,…) of verlies (bvb brand,…) van
gegevens zou ontstaan, dan worden zowel jijzelf als de Belgische privacy commissie daarvan
op de hoogte gebracht.
Wat betreft contactgegevens: de praktijk heeft een apart telefoonnummer (0477574865) en
een apart emailadres (two.roads@telenet.be). Ik heb als enige toegang tot deze telefoon
(ingesproken berichten, sms,…) en deze mailbox. Beiden zijn zo zorgvuldig mogelijk beveiligd.

Jouw rechten
-

-

-

Zowel de GDPR als de wet op de patiëntenrechten voorzien inzagerecht in je dossier, je kan
me dat schriftelijk of mondeling vragen, ik print dan je dossier af en we maken een afspraak
om het samen door te nemen en te verduidelijken waar nodig
Termijn is 14 dagen (zo dit mogelijk is qua vrije afspraken in mijn agenda)
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
Als je meent dat gegevens onjuist zijn opgeslagen, kan je me vragen die te wijzigen. Mocht je
toch een klacht hebben, probeer deze dan eerst met mij te bespreken, komen we er niet
samen uit, kan je terecht bij de Belgische privacy commissie.
De GDPR voorziet het recht om “geschrapt” te worden, dwz dat ik alle info over jou zou
verwijderen. De gegevens die ik van jou verzamel hebben echter de status van een medisch
dossier en vallen dus ook onder de wet op de patientenrechten en de code van de
geneeskundige plichtenleer. Deze laatsten beperken de GDPR en verplichten mij als
zorgverlener om dossiers gedurende 30 jaar te bewaren, uiteraard beschermd door het
beroepsgeheim en een beveiligde bewaring.

Delen van gegevens
-

-

Als zorgverlener ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, jouw gegevens worden dus met
niemand gedeeld, enkel ik heb er toegang toe
Ik schrijf af en toe een verslag over de gevolgde therapie voor je huisarts, maar enkel als je
dat wenst. Dat verslag wordt afgeprint, samen met jou doorgelezen en indien je akkoord
gaat met wat er in staat, geef ik het aan jou mee, jij beslist zelf of je het al of niet aan de
huisarts geeft.
Hetzelfde geldt voor eventuele verslagen voor adviserend geneesheer mutualiteit of indien ik
een verwijsbrief zou moeten schrijven naar een specialist of collega die jou mee opvolgt

