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Privacy beleid
 
Dit beleid staat ook vermeld onder artikel 5 van de algemene voorwaarden en deels is het 
ook terug te vinden in de behandelovereenkomst.
 
De behandelaar treedt met u in een vertrouwensrelatie en is gebonden aan regels van 
geheimhouding zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (
AVG) en in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de 
landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland, de beroepscode van de 
NVvP, (de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ) de landelijke beroepsvereniging van 
psychiaters in Nederland en de beroepscode van de NVP (de Nederlandse Vereniging 
voor Psychotherapie), de landelijke beroepsvereniging voor psychotherapeuten. In de 
beroepscodes staan regels over het verstrekken van gegevens aan derden, 
klachtenprocedures en dossiervorming. Wij zijn gehouden aan het medisch 
beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met ons bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. 
Het beroepsgeheim mag worden doorbroken als er een wettelijke verplichting is 
(bijvoorbeeld (dreiging van) (kinder)mishandeling of ernstig (huiselijk) geweld of bij 
besmettingsgevaar bij een ernstig besmettelijke ziekte. In dit soort gevallen is er sprake 
van meldrecht, en kunnen we (ook zonder uw toestemming) in overleg treden met daartoe 
bevoegde instanties (Rijkoverheid).
 
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een elektronisch patiënten 
dossier(EPD). Dit dossier wordt beveiligd conform de AVG. U heeft recht op inzage in uw 
dossier.
 
Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het 
behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over 
het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts. 
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming om informatie 
uit te wisselen met de huisarts c.q. de verwijzer. Goede communicatie met de huisarts is 
voor ons namelijk voorwaarde voor een goede behandeling. Wanneer door derden (zoals 
bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrekken wij 
deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 
Sinds 1 januari 2022 werken wij volgens het zorgprestatiemodel. Hierbij moeten we 
gegevens over de primaire classificatie en de zorgzwaarte aanleveren aan de NZa. Als u 
hiermee niet akkoord bent, dient u dit in het intakegesprek aan te geven. U krijgt dan een 
formulier ter ondertekening waarin u dit schriftelijk bevestigd. Dit wordt opgenomen in uw 
dossier waarna er geen gegevens aan de NZa worden aangeleverd.
 
Wetenschappelijk onderzoek: In samenwerking met andere instellingen kan 
wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de toepassing en effecten van de 
behandelingen die bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie worden uitgevoerd. 
Dit onderzoek is van essentieel belang om de behandelingen te kunnen ontwikkelen, bij te 
stellen waar nodig en af te stemmen op de individuele cliënt. Door accordering van dit 
document stemt u er mee in dat wetenschappers toegang mogen hebben tot 
geanonimiseerde klinische en andere data verzameld tijdens uw behandeling en dat de 
data gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk, klinisch, of educatief doeleinde. 
Verder heeft u begrepen dat alle informatie die u persoonlijk kan identificeren geen 
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onderdeel zal uitmaken van verzamelde data waar wetenschappers over mogen 
beschikken. Deze data zal vertrouwelijk en gescheiden van tot u herleidbare data worden 
opgeslagen.
 
Wij hechten veel belang aan toetsing van kwaliteit van onze dienstverlening door onze 
verschillende beroepsverenigingen en vanuit HKZ, dat staat voor Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In dit kader zullen visitaties worden uitgevoerd in 
onze praktijk, en kunnen cliënten dossiers worden opgevraagd en beoordeeld op kwaliteit 
van dossiervoering. Mocht u daar moeite mee hebben dan dient u dat direct bij het intake 
gesprek aan te geven, zodat we uw dossier volledig kunnen anonimiseren in geval van 
bezoek van een auditor.
 
Indien u geen toestemming geeft om uw gegevens beschikbaar te stellen voor de AVG of 
voor wetenschappelijk onderzoek, of voor HKZ kunt u dat bij het intakegesprek bij uw 
behandelaar aangeven. Dit zal op geen enkele wijze gevolgen hebben voor uw 
behandeling bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie.

https://www.hkz.nl/

