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Privacybeleid 

Voor u ligt een beleid dat conform AVG-regelgeving is opgesteld. De praktijk streeft er naar zorgvuldig 

en vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens verzameld worden, met welk doel en hoe ze 

verwerkt worden. Dit is uitsluitend bedoeld voor de personen die een dieetbehandeling willen starten 

en/of voedingsadvies willen inwinnen, ongeachte de duur van de behandeling of de aard/reden van 

de aanmelding. De gegevens worden verstrekt  per mail, telefonisch of per brief.  

Er worden uitsluitend gegevens verzameld die nodig zijn voor de werkzaamheden van de diëtist. Ze 

worden niet gebruikt voor de commerciële doeleinden.  

Gegevens  

De praktijk verzamelt de volgende gegevens:   

o Persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer) 

o Contactgegevens (telefoonnummer, mailadres, eventueel de gegevens van de 

begeleider/ouder/voogd/contactpersoon) 

o Verzekeringsgegevens (verzekeraar, pakket) 

o Gegevens van de legitimatie (soort legitimatiebewijs en het bijbehorend ID-nummer) 

o Behandelende huisarts/specialist/verwijzer 

o Verwijsreden/verwijsdiagnose 

o Consultgegevens (datum consult, tijdbestek consult) 

o Meetgegevens 

o Medische gegevens (diagnose, ziektebeelden, voedingsanamnese, bewegingspatroon, 

hulpvraag, doelen, behandelplan) 

Bewaartermijn 

De praktijk bewaart de persoonsgegevens 15 jaar volgens de Wbp (Wet Bescherming 

Persoonsgegevens). Hierna worden de gegevens op een adequate manier verwijderd. Tussentijds 

mogen de gegevens ook vernietigd worden, dit enkel met het verzoek van eigenaar van de gegevens.  

Delen van de gegevens 

Diëtistenpraktijk Motivit kan de gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor 

behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij 

opname), indien noodzakelijk en met de instemming van de cliënt. Er zijn overeenkomsten met andere 

zorgverleners voor veilige gegevensoverdracht.  

De praktijk verstrekt de gegevens uitsluitend aan een ICT-hosting-organisatie om de gegevens veilig op 

te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk 

voor deze verwerking van persoonsgegevens. 
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Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

Iedereen heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 

Middels een schriftelijk verzoek kan dit in gang worden gezet. De verwijdering zal binnen 1 maand na 

het verzoek worden voltooid. De betrokken derde partijen zullen hiervan op de hoogte gesteld 

worden, bijvoorbeeld de verwijzer die een rapportage heeft ontvangen. Er zijn geen kosten verbonden 

aan het verwijderen van de gegevens.  

Beveiliging 

De praktijk neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Is er de indruk dat de gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of 

zonder enige toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op of via de 

mail. Dit geldt ook voor onduidelijkheden of vragen. Voor meer informatie over privacy bezoek de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

