
 

 

 

 

 

Hoorn, 31 augustus 2003 / 27 april 2018 

 

Privacyreglement bescherming persoonsgegevens Vermeer Podologie. 
Geregistreerd onder nummer: m12018303 bij het College Bescherming Persoongegevens het 

latere Autoriteit Persoonsgegeven. 

 

De persoonsgegevens komen in een handmatig bijgehouden dossier, welke worden bewaard 

in een afgesloten kast, dan wel een ruimte die niet vrij bereikbaar is.  

Het patiëntenadressenbestand is opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, welke is 

beveiligd met een toegangscode. 

Geregistreerd worden; 

• De personalia en adresgegevens. 

• De personen en/of instellingen, die mede van invloed (kunnen) zijn op de behandeling van 

de patiënt. 

• De anamnese. 

• De benodigde medische gegevens. 

• De onderzoekgegevens van voet, knie, heup, rug en nek. 

• Het behandelingsplan. 

• De controlegegevens. 

 

De gegevens worden gebruikt voor de administratie van Vermeer Podologie en behandeling 

en controle van de patiënten. Overleg met personen en/of instellingen geschiedt alleen met 

toestemming van de patiënt, m.u.v. een controleverslag dat aan de huisarts en/of verwijzend 

arts van de patiënt wordt toegestuurd. Indien patiënt dit niet wenst, dient dit aan behandelaar 

gemeld te worden. 

 

Het handmatig dossier is alleen toegankelijk voor J. Vermeer. Het geautomatiseerde systeem 

is tevens toegankelijk voor J.K. Vermeer-de Bie (echtgenote). Artsenverslagen en andere 

medische gegevens worden opgeslagen op een computer welke niet is aangesloten op het 

internet en ook beveiligd is met een paswoord. De verantwoordelijkheid voor deze gegevens 

valt onder de supervisie van J. Vermeer.  

 

Gegevens zijn alleen opvraagbaar bij J. Vermeer. Er worden alleen aan de patiënt zelf kopieën 

verstrekt. De kosten hiervan bedragen € 10,00. De dossiers blijven ten alle tijde eigendom van 

Vermeer Podologie en mogen zonder de toestemming van J. Vermeer en patiënt niet aan 

derden worden overhandigd of ter inzage worden overlegd. 

 

Dossiers worden vernietigd na minimaal tien jaar nadat het laatste contact met de patiënt is 

geweest of nadat bekend is geworden, dat patiënt is overleden. Indien patiënt de relatie met 

Vermeer Podologie beëindigt, wordt alleen op zijn/haar uitdrukkelijk verzoek het dossier 

vernietigd. 

Namens Vermeer Podologie, 

 

J. Vermeer                                                                   

VERMEER PODOLOGIE 
Praktijk voor Podoposturale Therapie & Podologie 

Gerrit Achterberghof 92, 1628 VE  Hoorn 

Telefoon: 0229-234540 

Email: j_vermeer@quicknet.nl 
 


