
 
GDPR – PATIËNTENGEGEVENS 
 
P r i v a c y v e r k l a r i n g  
 

Beste patiënt, beste ouder, 

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou en/of je 

zoon/dochter nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we 

het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we 

daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie. 

Versie 1.0, datum laatste wijziging 01/01/2020 

Welke gegevens verzamelen we over jou? 

We verzamelen volgende gegevens over jou als patiënt: 

•������� Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger); 

contactgegevens 

•������� Mutualiteit; 

•������� Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …) 

•������� Gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling; 

•������� Gegevens over opleiding en vorming; 

•������� Geluids- of beeldopname; verslaggeving van voorgaande onderzoeken 

 

 Voor kinderen onder de 13 jaar dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn akkoord 

te geven. Voor kinderen vanaf 13 jaar dienen zij eveneens hun toestemming te geven. 

  

 Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in 



het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere 

boekhoudkundige documenten. 

 

 Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn 

voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 

  

Waarom verzamelen we die gegevens? 

We verzamelen deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen 

ten einde uw behandelproces te kunnen opvolgen en een juist behandeltraject te kunnen 

doorlopen. We verzamelen deze gegevens omdat het ons helpt in ons werk. De wetgeving 

verplicht ons nu deze gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar na de laatste 

behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Tenzij u een document ondertekent waarin 

u vraagt om de verzamelde gegevens te verwijderen. 

Worden de gegevens met anderen gedeeld? 

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. 

We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is en na vooraf met jou 

overlegd te hebben. 

We delen enkel gegevens: 

•������� indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals 

je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of 

•������� wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid 

dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). 

 

 In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door 

verzekeringsinstellingen, worden bepaald gegevens ook gedeeld met uw eigen 

ziekenfonds. 

 



Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 

30 jaar bewaren, tenzij u, zoals hierboven werd beschreven, beslist om de gegevens te 

verwijderen. 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou 

bewaren? 

Als patiënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we 

van u bewaren. 

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een 

schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut. 

Tevens heb u het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier 

aan te passen. 

 

Grondslagen voor de verwerking van gegevens 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie 

die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het 

therapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking 

gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij 

communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het 

bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er 

tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat. 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens? 

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het 



patiëntendossier  is je behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. 

Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de (groeps)praktijk. 

 

Multipraktijk Kiddo's behoudt zich het recht voor deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. 

Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. 

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die 

indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Multipraktijk Kiddo's 

Eikenlei 37 

2960 Sint-Job-in-'t-Goor 

www.multipraktijk-kiddos.be 

info@multipraktijk-kiddos.be 

 

 


