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Privacy statement   
Psychotherapie Praktijk Spapens biedt psychotherapeutische behandeling. Voor het 
kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Psychotherapie 
Praktijk Spapens over uw persoonsgegevens en over behandelinhoudelijke gegevens. 

 

Uw dossier  
Als u zich bij Psychotherapie Praktijk Spapens aanmeldt via Het Huis voor 
Psychotherapie, wordt er een dossier aangemaakt van uw behandeling. Het betreft een 
elektronisch dossier, dat online wordt beheerd via de firma’s Axians VCD-Healthcare en 
Telepsy.   

 

Waarom?   

Het dossier dient onder andere om de voortgang van en beslissingen tijdens de 
behandeling vast te leggen, om indien nodig overname van de behandeling door een 
collega mogelijk te maken, maar ook om vereiste documenten op te slaan, zoals de 
verwijsbrief van uw huisarts, de behandelovereenkomst, de resultaten van tussentijdse 
metingen (ROM), eventuele brief- of mailwisselingen met u of derden en tot slot de 
afsluitbrief aan uw verwijzer.  

 

Hoelang?   

Bij  afsluiten van uw behandeling blijft uw dossier volgens landelijke richtlijnen 15 jaar 
bewaard. Ook als de praktijk gesloten zou worden, blijft deze bewaarplicht gelden, 
waarbij mijn praktijktestament voorziet in waarneming hiervan en het informeren van 
(voormalige)patiënten.  
  

  



  

  

  

Privacy  
Volgens de geldende beroepscodes zal geen informatie over uw behandeling verstrekt 
worden aan derden, tenzij u daar vooraf schriftelijke toestemming voor hebt verleend. 
Dit geldt ook voor evt. informatie-uitwisseling met uw huisarts en intercollegiaal overleg 
over uw behandeling.  
  

Uw rechten  
Zolang het dossier bestaat –dus ook nog geruime tijd na afloop van de behandeling – 
heeft u  recht op:  
• Inzage in uw dossier  
• Het opvragen en ontvangen van kopieën van (delen van) het dossier   
• Vernietiging van het dossier   
Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in te dienen dat na vernietiging van het dossier 
in bezit moet blijven van Psychotherapie Praktijk Spapens.  

  

Klachten over de verwerking   
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u 
contact opnemen (telefonisch, email, online etc.) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u
 er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. 
de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


