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De Stimulus is een praktijk voor fysiotherapie en werkt daarom volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Op de site van de rijksoverheid kunt u terecht voor u meer informatie met 
betrekking tot uw rechten als patiënt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-
clientenrecht 
 
Privacyreglement 
 
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een 
elektronische registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is 
de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de 
aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die 
toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw 
fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde AVG, een 
aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:  
 

• Gegevens die in uw elektronisch medisch dossier worden vastgelegd zijn NAW-gegevens, 
behandelgegevens en financiële gegevens. Alleen gegevens die van belang zijn voor uw 
behandeling worden opgeslagen. Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk 
geldende bewaartermijn van 15 jaar.  

 
• De praktijk maakt gebruik van door de beroepsgroep goedgekeurde en beveiligde 

administratiesoftware (Intramed) op een beveiligde computer. Deze software voldoet 
volledig aan de eisen die daar volgens de AVG aan gesteld zijn. In geval van (het 
vermoeden van) een datalek, zal dit gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegvens. 
 

• Doordat De Stimulus contractvrij werkt, worden er geen patiëntgegevens geautomatiseerd 
uitgewisseld met verzekeraars, VECOZO of meetbureaus die u vragenlijsten sturen over 
patiëntervaringen en dergelijke. Uw gegevens zijn uitsluitend binnen de eigen 
praktijkadministratie toegankelijk. 

 
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een zeer beperkt aantal andere 

personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit is bijvoorbeeld 
een eventuele waarnemer of stagiaire. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 
• U heeft het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u 

meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te 
verwijderen.  Ook kunt u als u dat wilt een afschrift krijgen van de volgende 
gegevens: persoonsgegevens en de gegevens verstrekt door het gebruik van een 
meetinstrument, vragenlijst of gegevens die voortkomen uit observatie. 

 
• Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste 

familie. Voor uitwisseling van behandelgegevens met derden is altijd uw persoonlijke 
toestemming vereist. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming 
heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, 
kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

 


