
 

 

Privacy statement AVG Praktijk Stor .nl  en Mindfulness Studio Apeldoorn.nl 

 

Praktijk Stor levert SGGZ zorg en Mindfulness studio Apeldoorn levert Mindfulness training en 

coaching .  

• Adres: Kanaal Zuid 379, 7381 AG Klarenbeek, info@praktijkstor.nl, Kamer van Koophandel 
nummer: 08195297, websites: www.praktijkstor.nl en www.mindfulnessstudioapeldoorn.nl 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bestaande 
regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De volgende 
wetten blijven dus gelden: 

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); 

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 

• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); 

• Zorgverzekeringswet (Zvw); 

De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan. 
 
AVG: Het betreft bijvoorbeeld het recht op inzage, correctie of vernietiging van gegevens. Een nieuw 

recht dat de AVG introduceert, is het recht op dataportabiliteit: de betrokkene heeft het recht om 

alle gegevens die van hem worden verwerkt in ‘machineleesbaar formaat’ mee te nemen naar een 

nieuwe dienst- of zorgverlener. 

Praktijk Stor en de Mindfulness Studio Apeldoorn heeft privacy zoals altijd zeer hoog in het vaandel . 

Dus heeft u vragen? Neemt u gerust contact daarover op. Naam contactpersoon / organisatie: J. Stor-

Reuling, info@praktijkstor.nl tel: 055-5053499  

Persoonsgegevens De categorieën van persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, contactgegevens,  
en medische gegevens. Verwerkingsgrondslag: toestemming. Betrokkenen cliënten SGGZ ,  verwijzers 
en medebehandelaars krijgen bericht na toestemming cliënt zelf. Medische gegevens worden dan via 
de post , na toestemming – verstuurd, dus NIET digitaal. 
 
Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden 

Voor een goede psychiatrische/ psychotherapeutische SGGZ behandeling is het noodzakelijk dat J. 

Stor-Reuling een (medisch) dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo 

beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand, decursus en gegevens over de 

uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling 

noodzakelijke gegevens opgenomen die J. Stor-Reuling  elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch 

specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.  

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij 

een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden 
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verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt 

voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsingen visitatie door de Nederlandse 

Vereniging van Psychiatrie (collega’s) .  

 

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en 

accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of 

contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van 

persoonsgegevens, heeft J.Stor-Reuling een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn 

gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen ( zie onder bij beveiliging) . 

Als J. Stor-Reuling  uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan 

wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Zij is hierbij gehouden aan de 

bovengenoemde professionele wetgeving  zoals de WGBO etc.  Uw toestemming is bijvoorbeeld 

nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw 

toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn. 

Kind en Jeugd. J. Stor-Reuling verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 

verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn De (verplichte) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de medische  gegevens 
SGGZ :15 jaar 
 
Mindfulness Studio Apeldoorn: Coaching en cliënten die Mindfulness training volgen NAW, contact 
gegevens en event. vragenlijsten, decursus en soms - indien verschaft door cliënt of diens ouders- 
medische gegevens , welke in de beveiligde systemen (goed beveiligde en actueel goedgekeurde 
systemen Axians (EPD) en Telepsy ( vragenlijsten) kunnen worden opgeslagen . De mindfulness 
studio Apeldoorn.nl heeft een CRKBO keurmerk als instituut en is daarmee BTW vrijgesteld. 
 
Beveiliging: verwerkingsovereenkomsten met goed beveiligde en actueel goedgekeurde systemen 
Axians (EPD) en Telepsy ( vragenlijsten) en met de SVR ( verplicht bij contracten zorgverzekeraars)  en 
VECOZO,  contracten met zorgverzekeraars. 
 
Beveiliging van gegevens 
J. Stor-Reuling draagt er door technische en organisatorische maatregelen , zorg voor dat uw 
gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen 
komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook 
toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde 
andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn 
voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding. 
 
Digitale kanalen J. Stor-Reuling  heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies en is 

daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies 

aanpassen of cookies verwijderen. J. Stor-Reuling  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, 

van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of 

indirect het gevolg is van de aangeboden informatie. 

Praktijk Stor.nl en de Mindfulness Studio Apeldoorn.nl heeft privacy zoals altijd zeer hoog in het 
vaandel . Dus heeft u vragen? Neemt u gerust contact daarover op.  
Naam contactpersoon / organisatie: J. Stor-Reuling, info@praktijkstor.nl tel: 055-5053499 
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