
Regelgeving 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Als osteopaat houd ik, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij 

van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de 

registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de 

personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn 

in een reglement vastgelegd. 

Privacyreglement 

Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet 

Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het privacyreglement. 

• Naast Peter Winters, de osteopaat die u behandelt, heeft niemand toegang tot de gegevens 

die in de registratie zijn opgenomen. Uitzonderingen zouden eventuele stagiaires kunnen 

zijn. Zij zullen voor aanvang van de stage  een geheimhoudingsplicht ondertekenen. Voor het 

meekijken van een stagiaire tijdens een consult zal toestemming aan u worden gevraagd. 

• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat 

gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u mij verzoeken deze  te wijzigen.  

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier 

opgeslagen.  

• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk 

herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor 

toestemming heeft verleend.  

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. 

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook 

na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.  

• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd. En volgens de 

wettelijke bepaling bewaard.  

• Indien u van mening bent dat ik als osteopaat niet op de juiste manier met uw gegevens ben 

om gegaan, kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken. 

• De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op mijn praktijk vind u op de website 

osteopathiewinters.nl en kunnen worden opgevraagd in de praktijk. Voor aanvang van een 

behandeling dient u hiervan kennis te hebben genomen. 

• Indien u een factuur of brief per mail wenst te ontvangen zal ik u hiervoor eerst om 

toestemming vragen. Uw mailadres zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd. 

Samen met u wil ik zorg te dragen voor een prettige samenwerking met gezondheidswinst als 

resultaat. 

 

Peter Winters 


