
 
 
 
Privacyreglement 
 
Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een 
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op 
de 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 cliënt. 
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.  
 
Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met uw gegevens om. Naast de Wet op de 
Persoonsgegevens, hanteert Logopediepraktijk Vollenhove een reglement dat de volgende 
bepalingen bevat. 
 
■  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 de logopedist verzoeken deze te wijzigen. 
Alleen gegevens die voor de behandeling van belang zijn, worden in het medisch 
dossier opgeslagen.   
 

■  Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de ontwikkeling van elk 
 vakgebied – zo ook voor dat van de logopedie(wetenschap). Indien gegevens van
 cliënten voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, gebeurt dat volledig
 anoniem en zijn de gegevens niet naar individuen te herleiden. Als u bezwaar heeft
 tegen mogelijk gebruik van uw gegevens voor geanonimiseerd wetenschappelijk
 onderzoek, kunt u dat kenbaar maken bij de praktijk. Indien gegevens voor onderzoek
 wel persoonlijk herleidbaar zijn, mogen deze enkel gebruikt worden indien de cliënt
 hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  
 

■  Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt – ook niet aan naaste familie
 of na overlijden. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hier toestemming
 voor heeft gegeven.  
 

■  Na afloop van de behandelperiode worden de gegevens 15 jaar gearchiveerd. Enkel de
 daartoe bevoegde personen kunnen deze gegevens inzien.  
 

■  Indien u van mening bent dat de praktijk op onjuiste wijze met uw gegevens omgaat,
 kunt u dit via de binnen de praktijk geldende klachtenregeling kenbaar maken.  


