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Register van verwerkingsactiviteiten t.b.v. AVG 
 
Gegevens Zorgverlener: 
 
Praktijk voor traditionele acupunctuur  
Helene S. Hulsbergen, arts-acupuncturist 
Lid NVA opleiding TCMA - Lid KAB  
Floralaan 137 2343 VR OEGSTGEEST 
 
Is verantwoordelijk voor 
gegevensbescherming. 
 

 

Ik noteer in het patiëntdossier de 
volgende persoonsgegevens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• naam, adres, woonplaats 
• telefoonnummer 
• e-mailadres 
• geboortedatum 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
 
• Burger Service Nummer (BSN) 
• medische gegevens 
• zaken m.b.t. seksualiteit 
• relevante sociaal maatschappelijke 

gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en 
werksituatie, hobby’s/ sport) 

• contactgegevens van de huisarts 
 

Bij minderjarigen < 16 jaar: 
 

• naam, adresgegevens, telefoonnummer en 
mailadres van beide ouders 

• schriftelijke toestemming van beide ouders 
 

Doel gegevensvastlegging: 
 
 

• (para-)medische behandeling 
• intercollegiaal overleg (geanonimiseerd) 
• innen van consultkosten 
• facturering t.b.v. cliënt  
• voldoen aan een wettelijke verplichting 

(bijv. belastingaangifte) 
 

Grondslagen gegevensvastlegging: • toestemming patiënt 
• nakomen behandelovereenkomst 
• dossierplicht WGBO 
• voldoen aan een wettelijke verplichting, 

bijv. t.b.v. zorgverzekering 
 

Als therapeut ben ik gehouden aan: 
 
 
 

• Beroepsprofiel NVA acupuncturist 
• Privacy Reglement NVA 
• Overige reglementen NVA 
• Geldende wet- en regelgeving 
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Beperking hoeveelheid verzamelde 
gegevens: 

• Ik noteer en bewaar niet meer gegevens 
dan nodig zijn, voor het omschreven doel 

• Ik verwijder gegevens die niet strikt 
noodzakelijk zijn. 

• Ontwerp en standaardinstellingen van mijn 
website zijn gericht op bescherming van 
privacy van de bezoeker en beperking van 
de hoeveelheid gegevens. 

 
Bewaartermijn dossier: 
 

• 15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging 
(WGBO) 

• Adequate vernietiging na bewaartijd 
(versnipperen) 

• E- mails verwijderen 
 

Informeren van de patiënt 
 

• Bij de intake vraag ik mondeling toestemming aan de patiënt voor het vastleggen en 
verwerken van de persoonsgegevens;  

• Ik noteer de toestemming in het dossier;  
• Ik informeer de patiënt wat ik met haar/zijn gegevens doen; 
• Ik hanteer een schriftelijke behandelovereenkomst (bijvoegen bij deze registratie); 
• Ik wijs de patiënt op het recht op intrekking van verleende toestemming; 
• Ik wijs de patiënt op het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen 

van eigen gegevens; 
• Ik wijs de patiënt op het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met de 

persoonsgegevens omga; een klacht indienen kan schriftelijk of per email aan de 
verantwoordelijke en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 

• Ik wijs de patiënt op mijn privacy policy en waar deze te vinden is. 
 
Ik beschik over: • Beleidsdocument m.b.t. 

gegevensbescherming  
• Fysieke map met alle documentatie 

betreffende gegevensbescherming 
 

Gegevensbescherming details en 
toelichting gegevensbescherming kan 
worden vastgelegd in een 
beleidsdocument of map 
gegevensbescherming. 
 

• Dossier mappen in afgesloten ruimte met 
sleutelbeheer 

• Digitale opslag(facturen) op vaste locatie, 
afdoende beveiligd 

• Beeldscherm niet leesbaar voor derden 

Controle op Verplichting Gegevens-
beschermingseffectbeoordeling (DPIA: 
Data Privacy Impact Assessment). 
 
 

• Controle is uitgevoerd en vastgelegd 
• Geen verplichting aanwezig 
• Verplichting aanwezig, vastleggen in het 

Beleidsdocument of Map 
gegevensbescherming 

 
Mijn privacy verklaring en 
privacybeleid of verwijzing ernaar  
zijn vindbaar op/in: 
 

• Mijn website 
• Algemene voorwaarden 
• Behandelovereenkomst 
• Papieren versie 

 
Beveiligingsmaatregelen m.b.t. 
website: 

• HTTPS/groen slotje  
• Mijn website bevat een disclaimer 
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Ik beschik over informatie en 
meldingsstructuur t.b.v. 
 

• Datalekken 
• Klachtenprocedure conform WKKGZ 

Bovenstaande registratie naar 
waarheid, eer en geweten ingevuld 
d.d. 11-05-2018 

Handtekening 
 

 
 

 
 
 
 
Disclaimer NVA 
 
De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze voorbeeld registratie AVG is gebaseerd op 
diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en van de Kamer van Koophandel. 
Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie 
verstrekt op en via onze website www.acupunctuur.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en 
ondersteuning en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie kunt u 
gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en 
uitvoeren van uw privacy policy. Het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend 
blijft de officiële wetstekst AVG.  
 
2018 Auteursrecht NVA – het is uitsluitend NVA-leden toegestaan dit document te gebruiken voor eigen 
praktijk. 
 

 




