
 
 

Voetspoor reflextherapie 
 
 
 

Uw privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. 
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens 
over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na 
uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

U kunt van mij verwachten dat ik: 

· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens; 
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing 
naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en het 

opmaken van de factuur. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en 
expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 
20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u 
deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

· uw naam, adres en woonplaats 
· uw geboortedatum 
· de datum van de behandeling 
· een korte omschrijving van de behandeling, zoals “reflexzonetherapie” 
· de kosten van het consult 

Vragen 
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, verzoek ik u met mij 
contact op te nemen. 



Bijlage 1 
 
Persoonsgegevens 
In het cliëntendossier leg ik de volgende gegevens vast. 

 
ü Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en) 

ü Geboortedatum van de cliënt(en) 

ü Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en) 

 
Bij minderjarige cliënten: 

 
ü Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders 

 
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast: 

 
ü Huisarts 

ü School van de minderjarige cliënt 

 
 

Bijzondere persoonsgegevens 
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of 
strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd. 
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke 
uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, 
hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een 
beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. 
Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) 
ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ. 

 
Alleen indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere 
persoonsgegevens vast: 

 
ü Godsdienst of levensovertuiging; 

ü Gezondheid; 

ü Zaken m.b.t. de seksualiteit; 

ü Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, 
geweldconflicten in het gezin. 



Het Burger Service Nummer (BSN) 
Organisaties buiten de overheid mogen een Burgerservicenummer alleen gebruiken als dit in een wet is 
bepaald. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. 

 
Zorgverleners mogen het BSN bijvoorbeeld gebruiken als zij werken in het kader van de 
Zorgverzekerinswet en de Wet langdurige zorg. Dat is niet het geval bij een complementair of alternatief 
therapeut. Zij mogen dus het BSN niet vastleggen. De declaratie in het kader van de aanvullende 
zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en is geen grond voor het gebruik van het BSN. 

 
 

ü Ik leg het Burgerservicenummer NIET vast 

 
 
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 20 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 (bijvoorbeeld indien iemand een 
chronische ziekte heeft). 

 
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) het gezag 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 medebeslissingsrecht 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. 



Het informeren van cliënten 
 

- Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. 

ü Deze informatie is als bijlage toegevoegd aan het privacydocument dat bij de eerste afspraak wordt 
meegestuurd. 

ü Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als 
gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. 

ü Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de 
behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Deze 
behandelovereenkomst heb ik als bijlage toegevoegd in dit document. 

ü Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. 
Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe. 

 
 
Toegang tot clientendossiers 

 
ü Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een 

beroepsgeheim. 

- Verschillende collega’s hebben toegang tot patiëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het 
beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels 

- Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de patiëntendossiers. In de arbeidsovereenkomst 
is de geheimhouding geregeld. 

ü Ik bepreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd 
anoniem en onherkenbaar 

 
 

Beveiliging van persoonsgegevens en cliëntendossiers 
 

- Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard 

ü Ik werk met een digitaal cliëntendossier via MijnDiAd. Dit is beveiligd door een wachtwoord en een 
verificatiecode via een ander apparaat. Ook alle apparaten die ik gebruik hebben een (verschillend) 
wachtwoord. Ik sla dus geen gegevens op op mijn eigen apparaten (pc, tablet, telefoon) 

- Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord 

ü Mijn DiAd zorgt voor een back-up van mijn cliëntendossiers 

ü Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn 
software optimaal beveiligd is 

ü Op dit moment werk ik niet ambulant. Mocht dit in de toekomst wel weer zo zijn, geldt dezelfde 
beveiliging: een wachtwoord voor mijn tablet, een wachtwoord voor MijnDiAd en een 
verificatiecode. Daarmee zorg ik ook voor een optimale beveiliging onderweg. Ik gebruik geen 
gemeenschappelijke Wifikanalen maar maak gebruik van een mobiele verbinding via mijn mobiele 
telefoon. 



Externe personen of bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens 
 

ü Eboekhouden, MijnDiAd en mijn boekhouder hebben toegang tot gegevens uitsluitend in het kader 
van de uitvoering van de levering van producten en diensten en zullen gegevens niet voor andere 
doeleinden gebruiken. Tevens zijn zij tot geheimhouding verplicht. Dit is opgenomen in een aparte 
verwerkers-overeenkomst dan wel in de algemene voorwaarden. 

 
 
Datalekken 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook 
therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Ik moet een datalek melden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 
persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het 
datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn niet meer terug te halen en er was geen 
back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten. 

 
Ik zal cliënten van wie ik gegevens verwerk informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen 
heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn 
gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. 

 
 

ü Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen 

ü Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor 
tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest 

 
 
 

Ondertekening en datum 
Kate Maslowska, 01-07-2021 



Bijlage 2 

Informatie en behandelovereenkomst 

Algemeen 

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone 
Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg1 , te kiezen voor 
complementaire zorg2 . 

Aanvullende behandeling 

- De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op 
zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig 
mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist. 

- Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u 
eventueel volgt. 

- Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe 
aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. 

- Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar 
therapievorm. 

- Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de 
adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt. 

 
Gebruik van medicijnen/supplementen 

- Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts 
blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. 

- Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven. 
- Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, 

zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt. 
 
 
Beroepsvereniging 

- Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging voor 
Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding op HBO niveau voor wat 
betreft medische kennis en vakkennis. 

- De Natuurkundig Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de 
Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels 
door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). 
Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde 
worden ingezien. 

- De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde 
stukken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Eerstelijnszorg betekent onder meer dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en cliënten 
te verwijzen. 
2 Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de eerstelijns zorg maar vormt 
daarop een aanvulling. 



Duur van de behandeling 

- Er is u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een 
therapieperiode van minstens vier tot zes behandelingen in acht wordt genomen. 

- Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot 
acht behandelingen. 

- Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg 
worden gestopt. 

- Middels het door u ontvangen document bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen 
optreden voor, tijdens en na de behandeling. 

- Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van 
herstel of genezing. 

 
 

Toestemming inlichten huisarts/specialist (indien nodig) 

- U geeft wel/geen toestemming om uw huisarts of specialist in te lichten over het volgen van een 
therapie in de Natuurgeneeskundige Reflexzone Praktijk. 

 

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis 
heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart. 

 
 
 

Datum: 

Naam cliënt: Naam therapeut: 

Naam ouder(s)/gezagdrager: Handtekening therapeut: 

Handtekening ouder(s)/gezagdrager 

 


