
 
 
 

 
 
 

BSR 053 • Bentmaatweg 4 • 7525 PD Lonneker (gem. Enschede) • (053) 2302581 • info@bsr053.nl • www.bsr053.nl •  
KvK: 64240592 • AGB: praktijk 90060736 / zorgverlener 90101176 • BSRAN: 121 • VBAG: 21611004 • RBCZ: 170551R 

 

PRIVACYVERKLARING 
Versie 1.2, 1 februari 2023  
 
Als je in mijn praktijk komt voor Body Stress Release, leg ik als behandelaar volgens de 
richtlijnen van de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) een dossier aan. In jouw 
dossier leg ik de volgende gegevens vast: 
 
Algemeen Gezondheid 
Voor- en achternaam  Lengte en gewicht 
Geslacht  (Over)belasting op fysiek, mentaal, emotioneel en/of chemisch vlak 
Geboortedatum  Klachten op fysiek, mentaal, emotioneel en/of chemisch vlak 
Burgerlijke staat Operaties en/of breuken 
Adresgegevens  (Onge)vallen en/of blessures 
Telefoonnummer(s)  Medische onderzoeken en uitkomsten 
E-mailadres  Medicatie en/of supplementen 
Zorgverzekeraar Energieniveau en slaappatroon 
Beroep  Hormonale cyclus 
(Sport)activiteiten Eerder genoten therapieën en resultaten 

 
Hierdoor heb ik een zo compleet mogelijk beeld van je gezondheidstoestand. Op basis daarvan 
kan ik Body Stress Release-behandelingen uitvoeren. 
 
Waarborgen privacy 
Ik doe er uiteraard alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dat vraagt de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking (AVG) ook van mij. Concreet betekent dit dat ik: 

• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens; 
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens; 
• niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een 

behandeling, het volgen van je vorderingen en het uitvoeren van de administratie; 
• je gegevens uitsluitend bewaar in het online administratieprogramma BSR Manager, dat 

met inlognaam, wachtwoord en tweestapsverificatie is beveiligd. 

Gebruik gegevens 
De gegevens uit jouw dossier kan ik – naast het uitvoeren van een BSR-behandeling - voor de 
volgende doelen gebruiken: 

• Om je te bereiken over onze afspraken, bijvoorbeeld als ik verhinderd ben. 
• Om je te informeren over wijzigingen, zoals tarieven en vergoedingen van 

zorgverzekeraars. 
• Voor het opstellen van een kwitantie die je per e-mail of in print van mij ontvangt. Op 

de kwitantie staan de gegevens die nodig zijn voor declaratie bij jouw zorgverzekeraar. 
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• Om - op jouw verzoek - een derde (zoals (huis)arts, therapeut, verzekeraar of advocaat) 
te informeren over je behandeltraject. 

• Voor het gebruik door mijn waarnemer als ik door ziekte of overlijden niet in staat ben 
de behandelingen te continueren. 

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik expliciet je 
toestemming vragen. 
 
Bewaartermijn en rechten 
Conform de richtlijnen van de WGBO bewaar ik je dossier 20 jaar. Vanuit de AVG heb je 
gedurende deze periode het recht: 

• om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; 
• om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken; 
• om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
• op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om 

de door mij vergaarde gegevens over jou in een digitaal document naar jou of een derde 
(zoals (huis)arts, therapeut, verzekeraar of advocaat) te sturen. 

Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdraging van je persoonsgegevens, je verzoek 
tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun 
je sturen naar info@bsr053.nl. 


