
 
 

Privacyverklaring Kindertherapie Lef 

Kindertherapie Lef is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 

in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: zie www.kindertherapielef.nl, eenmanspraktijk van integratief kindertherapeut 

Femke Soethoudt. 

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en/of je kind 

en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Dit gaat om de gegevens uit de 

vragenlijst, de aantekeningen die ik maak, de mails, smsjes en Whatsapp-berichten die we 

uitwisselen, de verslagen die ik eventueel schrijf.  

In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar Naam, adres, postcode, woonplaats, 

geboortedatum, telefoonnummer, e-mail van kind en/of ouder(s). Daarnaast vraag ik om naam van 

school en de leerkracht(en) en gezondheid. Indien van belang kunnen ook godsdienst of mogelijke 

juridische gegevens hierin opgenomen worden of in de intake/therapie ter sprake komen. Verder 

vraag ik om een beeld van het probleem, van het gezin, van het functioneren op school en om een 

algemeen beeld van het kind.  

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt: Behalve de AVG, zijn de WGBO 

(Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn 

beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van 

toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens 

vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens: 

1. Dossierplicht: Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben 

ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. 

2. Bewaartermijn: De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 

15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan 

langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling. 

3. Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk 

geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of 

complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 

4. Minderjarigen: Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige 

tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag rechten toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar 

hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in 

het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het mede-beslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat 

een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de 

uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame 

patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van 

de geheimhouding. 

  

Verwerken van persoonsgegevens: Wanneer je contact opneemt en er wordt een (intake)gesprek 

gepland zal ik in de meeste gevallen een vragenlijst toesturen per e-mail die u ingevuld terug kan 



 
 

mailen. U kunt zelf bepalen hoeveel u van deze vragenlijst invult. Het invullen is niet verplicht. Deze 

gegevens gebruik ik om facturen op te stellen en om snel een beeld te krijgen van wat er speelt zodat 

we in het gesprek snel naar de kern kunnen.  

De gegevens worden bewaard in de beveiligde e-mailserver van outlook.com of opgeslagen op de 

persoonlijke beveiligde laptop van de therapeut zelf. Papieren versies van het dossier worden in een 

afgesloten kluis in een afgesloten kast op de praktijk of in een afgesloten kast in het huis van de 

therapeut opgeslagen.  

Derden: Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb 

ik een beroepsgeheim. De informatie wordt niet met derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke 

toestemming. In principe gebeurt dit niet. Mocht dit toch nodig zijn, dan zal dat in het geval van 

verslagen via u gaan. U krijgt het verslag en dan kunt u het document zelf doorsturen. Mocht het om 

telefonisch contact gaan, dan vraag ik eerst uw uitdrukkelijke toestemming. Ik bepreek wel eens met 

collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar. 

Indien u mij een bericht hebt gestuurd via het contactformulier op 

https://kinderpsycholoogamsterdam.com/, dan is informatie uit dit bericht ook in te zien voor de 

bouwers van deze website. Met hen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent 

dat ook zij zich aan de geheimhoudingsplicht houden.  

Informeren over dossierplicht: Ouders en/of cliënt worden geïnformeerd over het dossier en hun 

privacy bij het bespreken van de behandelovereenkomst die zij moeten ondertekenen in het 

intakegesprek. Bovendien kunnen zij deze privacyverkaring op mijn website terugvinden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te 

vragen om correcties of om verwijdering. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming 

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. 

Datalek: Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. 

Klacht: Kindertherapie Lef wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht over misbruik 

van persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

dd. 25-5-2018 

drs FJ Soethoudt 

www.kindertherapielef.nl  


