
 
Privacystatement 
Dit is het privacystatement van Psychologenpraktijk Rosmalen. In dit statement wordt 

beschreven hoe er omgegaan wordt met je persoonsgevens en medische gegevens. De 

verwerking van je persoonsgegevens bij Psychologenpraktijk Rosmalen valt onder 

vrijstelling en wordt daarom niet aangemeld bij Autoriteit persoonsgegevens. 



Inzake je dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van 

toepassing.  
Ik respecteer de privacy van alle cliënten en draag er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die je verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Bij vragen over dit 

privacystatement neem dan contact op met Psychologenpraktijk Rosmalen. 

Verzamelde gegevens 

De gegevens die je verstrekt aan mij worden verstrekt voor de volgende doeleinden: 

- het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg 

- het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling 

- het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen 

- het verrichten van statistisch onderzoek (Routine Outcome Measurement) 

- verstrekking van gegevens aan derden (zie volgende alinea) op basis van wettelijke of 

contractuele verplichtingen 

Wie zijn derden 

De persoonsgegevens zullen door psychologenpraktijk Rosmalen alleen worden verstrekt 

aan derden, die: 

- rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van je behandeling (na je toestemming); 

- degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking 

noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden; 

- zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de 

verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst 

- NZa, voor het aanleveren van gegevens voor de pilot Zorgclusters.  

 

Contact met de huisarts 

Over het algemeen heb ik goed contact met de huisartsen. Wanneer er afspraken gemaakt 

zijn over de behandeling, stuur ik een kort briefje om de huisarts op de hoogte te stellen 

van mijn bevindingen en de gemaakte afspraken. Soms zend ik enkel een brief naar de 

huisarts na afsluiting van het contact. Soms is er telefonisch contact met de huisarts. 

Tijdens de eerste behandeling wordt je toestemming gevraagd voor deze informatie-

uitwisseling met de huisarts. 

Wet Big 

Voor psychologen geldt het beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder je  

toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in de gesprekken tussen jou 

en mij aan de orde is gekomen. 

Er is geen toestemming nodig van de cliënt wanneer ik over de behandeling overleg wil 

plegen met een collega, die overigens ook een geheimhoudingsplicht heeft. 

 

Dossiergebruik 

Je gegevens zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden bewaard in een dossier. 

Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand (behalve de behandelaar) tot de 

gegevens toegang heeft. U heeft dossierinzagerecht en kunt mij vragen om kopieën (tegen 

kostprijsvergoeding à  €0,05 per kopie) van hetgeen in het dossier staat vermeld. Je 

gegevens en je dossier worden achter slot en grendel bewaard. Na afsluiting van de 

behandeling wordt het dossier nog 15 jaar bewaard. Indien je dit wil, kan je een schriftelijk 

verzoek tot vernietiging  indienen.  



 

Routine Outcome Measurement 

Psychologenpraktijken zijn verplicht om bij clienten een voor- en nameting te verrichten , 

routine outcome measurement (ROM). In geval van ROM wordt u verzocht om op een aantal 

momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw 

klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. 

De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-

zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek.  

Wanneer je niet wil dat je gegevens automatisch doorgestuurd worden naar SBG via SVR, 

dan kan je gebruikmaken van een opt-outregeling. Om van de opt-outregeling gebruik te 

kunnen maken, zullen we samen een privacyverklaring moeten invullen. 

 

Visitatie en intervisie 

Om te werken aan kwaliteit binnen de praktijk, neem ik deel aan regelmatige intervisie. 

Behandelingen worden getoetst met collega’s van andere praktijken. Daarnaast neem ik 

deel aan het Visitatie traject van de LVVP. Daarbij worden ook dossiers ingezien en 

gecontroleerd op verslaglegging 

 

Informatie over diagnose DIS.  

Het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert alle gegevens over 

afgesloten dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in 

de basis-ggz. Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde 

en gedeclareerde zorg. 

In de gegevens die automatisch digitaal worden aangeleverd bij het DIS zijn naast 

identificerende gegevens met betrekking tot de therapeut/praktijk (in de vorm van een 

registratienummer, AGB code) de volgende gegevens over de patiënt/cliënt opgenomen: 

 - geboortejaar, geslacht, cijfers van de postcode, landcode; 

 - DBC (‘s): diagnose in termen van een in de psychiatrie gebruikt classificatiesysteem (de 

zogenoemde DSM-IV-TR); hierin worden zowel psychische klachten vermeld als eventuele 

persoonlijkheidsproblematiek, belastende lichamelijke diagnoses, belastende 

omstandigheden en/of gebeurtenissen en het niveau van functioneren; er kunnen meerdere 

DBC’s van toepassing zijn;  

- data start, behandelcontacten en afsluiting van het contact met betrekking tot de 

betreffende DBC(‘s);  

- data contacten/overleg/correspondentie met andere hulpaanbieders; - de naam van de 

Zorgverzekeraar. Psychologen moeten bij de facturatie van de zorg (DBC 

informatiesysteem) een hoofdgroep aangeven waar je diagnose onder valt. Het gaat hierbij 

om een zeer korte omschrijving van de diagnose.  

Je kan gebruik maken van een zogenoemde opt-out regeling als je bezwaar hebt tegen het 

verstrekken van deze informatie via DIS. Je dient in dat geval samen met mij een 

privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring moet aan je dossier 

worden toegevoegd en aan de verzekeraar worden opgestuurd.  
 

Informatie over de pilot van de NZa Zorgclusters 

De Nederlandse Zorgautoriteit werkt met brancheorganisaties en zorgaanbieders aan een 

nieuw model. De rode draad daarin is de zorgvraag van de patiënt. In Engeland gebruikt 

men een model van zorgclusters dat hiervoor erg aantrekkelijk is. Daarom zijn 

zorgaanbieders en de NZa begonnen met het toetsen van een model dat is gebaseerd op dit 

in Engeland gebruikte model. Het Nederlandse model is ook van toepassing voor de 

generalistische basis-ggz en de forensische zorg. We noemen dit model het 

zorgclustermodel. Psychologenpraktijk Rosmalen doet mee met deze pilot. 

Een belangrijk onderdeel in het model is de HONOS-vragenlijst. Deze zal door 

Psychologenpraktijk Rosmalen worden ingevuld bij elke intake en na een bepaalde periode 

weer opnieuw. De uitkomst lever ik anoniem aan in een beveiligde portal. Daar worden de 

uitkomsten gekoppeld met de DIS-aanleveringen. Deze gegevens worden gebruikt voor 

research. Om te testen of dit model ook van toepassing is op de basis-ggz. Wil je meer 

informatie over de aanlevering van gegevens of over het model dan kan je dat bij mij 

opvragen. 

https://www.nza.nl/regelgeving/nadere-regels/NR_REG_1738__Regeling_registratie_en_aanlevering_gegevens_pilot_ggz_en_fz
https://www.zorgclustertool.nl/


Je kan gebruik maken van een zogenoemde opt-out regeling als je bezwaar hebt tegen het 

verstrekken van deze informatie via de Zorgclustertool van de NZa. Je dient in dat geval 

samen met mij een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen.  

 


