
Privacyverklaring   

Algemeen   

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en 

fysiotherapeutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van onze beroepsgroep 

KNGF, stichting Keurmerk en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen 

dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en de 

bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij 

bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons 

verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij 

wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere paramedici. 

Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of 

na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze 

toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw 

gegevens beschikbaar stellen aan huisartsen en andere zorgverleners. Wij hebben ICT-leveranciers 

ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze 

leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en 

beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw 

declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de standaard voor 

informatiebeveiliging in de zorg toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht 

gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

Uw rechten   

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het 

recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het 

niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een 

inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact 

opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw C. van Bruggen.  

Persoonsgegevens  

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze 

persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan VB Fysio de volgende persoonsgegevens 

van u vragen:  

o Naam,  o Voorletters; o Tussenvoegsels; o Adres (incl. postcode & plaats) ; o (Zakelijk) 

Telefoonnummer; o (Zakelijk) E-mailadres; o Geslacht;  

o Geboortedatum; o Gezondheidsgegevens; o Verzekeringsgegevens; o BSN; o Huisarts  

o ID of paspoortnummer.  

Uw persoonsgegevens worden door VB Fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar 

bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Nadien 

kunnen de medische en de financiële gegevens vernietigd worden. Op uw verzoek kunt u uw eigen 

gegevens ook eerder laten verwijderen. VB Fysio heeft papieren documenten waarop de 

persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.  



Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij 

voor: Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD door Intramed). Het verzorgen van de 

(financiële) administratie (BG Accountants). Het verzorgen van de uitvraag van 

patiënttevredenheidsonderzoeken (SKF stichting Keurmerk). Het verwerken van declaraties (VECOCO). 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. VB Fysio verstrekt geen 

persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Direct Marketing 

Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct 

marketing.  

Minderjarigen 

VB Fysio verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. VB Fysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging 

VB Fysio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen;  

Alle personen die namens VB Fysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze 

systemen. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten.  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. VB Fysio heeft 

persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware, waarbij zowel 

de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen 

en te installeren. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  

Cookies VB Fysio maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens 

over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites 

gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden 

speciaal op u ingesteld. VB Fysio maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat 

cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk 

voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.  



Afspraken service 

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of push-bericht 

en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een 

extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk 

voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de 

service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten. 

Links naar andere websites   

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. 

Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed 

kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor 

de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik 

van die websites.  

Klachten   

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan 

contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Haar naam en e-mailadres staan onderaan 

deze pagina. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Stichting Keurmerk 

fysiotherapie.  

Wijzigingen  

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.  

Vragen  

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op via info@vbfysio.nl of via 0297-267112  

Contactgegevens VB Fysio T.a.v. mevrouw C.A. van Bruggen Tuinderslaantje 3, 3645 EX Vinkeveen 

 


