
PRIVACYREGLEMENT 

 

Logopedie Wageningen 

 
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze 

is bedoeld om persoonsgegevens nog beter te beschermen. Uw gegevens en/of die van uw kind 

worden volgens de regels bewaard in mijn praktijk.  Hieronder vindt u een samenvatting van de voor u 

belangrijke punten van het privacy regelement.  

De uitgebreide versie vindt u op mijn website: www.logopediewageningen.nl. 

Voor vragen kunt u altijd persoonlijk bij mij terecht of u kunt mailen:info@logopediewageningen.nl  of 

bellen: tel: 0317-428614 

 

Doel van het verzamelen en bewaren van gegevens: 

het verlenen van logopedische zorg; 

het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar; 

ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden; 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een  

dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst 

vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Daarnaast worden de gegevens  

gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.   

.   

Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. In specifieke gevallen, 

bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de  

behandeling wordt u hierover geïnformeerd. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens.  

  

 Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de 

 behandeling bewaard. 

.  

Geheimhouding 

 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden 

verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen.  

  

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als: 

- u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; 

- het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de 

ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;  

 

Klachten 

 

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de 

wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit te allen tijde bespreken. 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.logopediewageningen.nl/

