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         Toestemmingsformulier verwerken persoonsgegevens en behandeling 
 
Dit toestemmingsformulier beschrijft welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en hoe deze 
worden bewaard en beschermd. Dit is in overeenstemming met het privacy beleid van  
‘Monique Zonneveld Acupunctuur’.  
 
Waarom worden persoonsgegevens verzameld en bewaard? 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ een medisch 
dossier over u aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO).  
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld?  
‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ bewaart niet meer gegevens dan nodig zijn voor het doel van de 
behandeling. In het patiëntdossier kunnen de volgende persoonsgegevens schriftelijk en/of digitaal 
worden genoteerd: 
a) naam, adres, woonplaats (NAW) 
b) telefoonnummer 
c) e-mailadres 

d) geboortedatum 
e) medische gegevens 
f) relevante sociaal maatschappelijke gegevens  

 
Indien de patiënt jonger is dan 16 jaar, wordt van de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijke toestemming 
gevraagd wegens medebeslissingsrecht over de behandeling. Tevens worden de persoonsgegevens  
a t/m c van de ouder(s)/verzorger(s) verwerkt. 
 
Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard en beschermd? 
‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ wil uw privacy conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische 
gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. ‘Monique 
Zonneveld Acupunctuur’ zal bij het voordoen van een datalek, hiervan melding maken en daar conform de 
richtlijnen (Wet Meldplicht Datalekken) binnen 72 uur na het vast stellen van het datalek naar handelen. 
 
De gegevens worden in een schriftelijk, anoniem, medisch dossier bewaard. De direct herleidbare 
persoonsgegevens (a t/m d) worden gescheiden bewaard van (medisch) inhoudelijke persoonsgegevens (e 
en f). De direct herleidbare persoonsgegevens worden in afgesloten ruimte met sleutelbeheer bewaard, 
zowel schriftelijk als digitaal. Digitaal is er tevens bescherming met wachtwoord.  
Bij ambulant werken (vervoer) wordt gebruik gemaakt van een vergrendelde koffer.  
De persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard na de laatste wijziging/toevoeging. De persoonsgegevens 
worden op adequate wijze vernietigd na de bewaartermijn.  
 
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
Alleen ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ en de patiënt hebben toegang tot alle persoonsgegevens. Bij 
patiënten jonger dan 16 jaar hebben hun ouder(s)/ verzorger(s) ook inzagerecht. Er bestaat een 
uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ van mening is dat 
de uitoefening van dit inzagerecht indruist tegen het belang van de patiënt. 
 
Voor ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ geldt, wettelijke geheimhoudingsplicht op grond van het 
beroepsgeheim. Geheimhoudingsplicht betekent verplichte geheimhouding van al datgene wat bij 
uitoefening van het beroep ter ore is gekomen ten aanzien van de patiënt.  
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Uitzonderingen op het beroepsgeheim zijn als:  
- er toestemming is van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf 

bevoegd om hiervoor toestemming te verlenen.  
- een andere wet het expliciet voorschrijft, o.a. de wet Meldplicht IGZ en de Meldcode Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling. 
- er sprake is van een noodsituatie. Deze noodsituatie kan bestaan uit het ontstaan van een 

levensbedreigende situatie voor de patiënt of van risico op ernstige schade aan de omgeving van 
de patiënt. 

 
Zorgverzekeraars hebben uitsluitend zicht op gegevens zoals getoond op de afrekennota. Dit zijn ook de 
gegevens waartoe de ondersteunend administrateur inzage heeft. De administrateur heeft 
geheimhoudingsverklaring ondertekend.  
 
Wat zijn de patiënt rechten? 
De patiënt heeft het recht om: 

- het medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen.  
- het medisch dossier te laten aanpassen als gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
- een schriftelijk verzoek in te dienen tot vernietiging of behoud van (een deel van) uw medisch 

dossier.  
- schriftelijk aan te geven de verleende toestemming in te trekken.  
- bij klachten wat betreft de omgang met de persoonsgegevens, contact op te nemen met 

‘Monique Zonneveld Acupunctuur’. Indien dit niet tot een (gewenste) oplossing leidt, kan een 
klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Door ondertekenen geef ik ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ toestemming voor behandelen en voor de 
manier waarop persoonsgegevens in het medisch dossier van mij worden verzameld, bewaard en 
beschermd. En ik verklaar bovenstaande te begrijpen en weet dat ik dit kan nalezen op: 
www.mzacupunctuur.nl  
 
Naam:    ………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

Adres:    ………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

Email adres:  ………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Geboortedatum:  ………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

 
 
Ondertekening: 

Datum: …………………………………………………………  Datum: ………………………………………………………… 

Handtekening patiënt:     Handtekening ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’: 

 

…………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………. 

http://www.mzacupunctuur.nl/

