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Privacy statement 
08-10-2021 
  
Onze therapeuten houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een 
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG 
wetgeving van toepassing en tevens de WGBO (wet op geneeskundige 
behandelovereenkomst). Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze patiënten. U hebt 
te allen tijde recht op inzage in uw dossier. Fysiotherapeuten zullen aan het einde van een 
behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzer. Als u daar bezwaar tegen heeft 
kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan 
derden verstrekt. 
 
Behalve de behandelend therapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend 
therapeut en/of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze 
medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden 
er geen gegevens aan derden (bijvoorbeeld artsen of familieleden) verstrekt. 
 
Alleen gegevens die van belang zijn voor de behandelingen van de patiënten worden 
opgeslagen in het patiëntendossier. De patiënt heeft het recht de vastgelegde gegevens in te 
zien. Als de gegevens niet juist zijn kan de patiënt de behandelend fysiotherapeut verzoeken 
de gegevens te wijzigen. Uw medische en administratieve gegevens worden 20 jaar 
gearchiveerd en daarna vernietigd. 
 
Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de fysiotherapeut zonder toestemming van de 
patiënt een arts en/of alarmdienst inschakelen. 
 
U heeft als betrokkene de volgende rechten: 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander 

daardoor niet wordt geschaad). 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien u dat nodig acht. 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan 

kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander 
niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling 
niet bewaard moeten blijven. 

• Het recht op het toevoegen van een eigen (medische) verklaring aan uw dossier. 
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te 

verzetten. 
 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via een 
aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een 
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 
 
Patiënten onderzoek  
Verschillende verzekeraars nodigen hun deelnemers uit om deel te nemen aan een 
patiënttevredenheidsonderzoek fysiotherapie. Om die reden hebben de verzekeraars ons 
verzocht e-mailadressen van onze patiënten te registreren en bij hen aan te leveren. Mocht u 
hiervoor geen toestemming verlenen dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. 
  
Bekijk op de volgende pagina’s ons privacy statement 
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Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken 
van (potentiele) patiënten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten. 
 
NXT Fysio respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te 
beschermen. NXT Fysio vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk 
en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze 
dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke 
wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig.  
Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het 
meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website: 
https://www.nxtfysio.nl/praktijkinformatie/privacy/ 
 
Uw fysiotherapeut 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 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten 
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; 
• het inzagerecht van de patiënt. 

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd. 
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de 
bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels 
vastgelegd in een privacyreglement. Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke 
toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten 
van onze praktijk. 
 
Onderstaand is het reglement weergegeven: 
Reglement 
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen 
toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de 
waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve 
krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
We verzamelen gegevens op de volgende manieren: 

• Gegevens die u aan ons levert; 
• Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten. 

 
Als u zich aanmeldt voor contact via de website van de praktijk worden onderstaande 
gegevens verwerkt. 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 

• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

 
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch 
dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een 
wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten. 
Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd ook toestemming verlenen. 
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We verwerken uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het 
doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-
gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze 
klantenadministratie. 
 
We hebben graag een goed contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag 
een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter 
behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens. 
 
U kunt van ons een nieuwsbrief ontvangen om u van dienst te zijn (promotie- en 
marketingdoeleinden), met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u 
te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Ook kunnen we u benaderen op social media 
platforms. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding 
per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, 
NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren) om u de 
nieuwsbrief toe te sturen (zoals uw e-mailadres). 
 
Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er 
wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er data wordt 
verzameld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk 
herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook 
gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder 
verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens. 
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek 
en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. 
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 schriftelijke 
toestemming heeft verleend. 
 
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. 
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor persoonlijk toestemming heeft gegeven. 
Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
Wanneer u zakelijk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. 
Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. 
 
Als u een website of app van ons bezoekt: 

• Verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online 
diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor 
het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. 
We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van 
uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser 
die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie. 

• U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. 
Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met 
u kunnen opnemen over uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw 
naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

 
Communicatie via social media: 

• Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en 
LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens 
voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social 
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media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te 
kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te 
horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw 
(gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres. 

 
Andere doeleinden 
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, 
vragen wij u van tevoren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt 
door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt als: 

• u voor de verwerking toestemming heeft verleend; 
• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst 

waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar 
aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een 
overeenkomst; 

• de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 
waaraan wij onderworpen zijn. 

• de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u; 
• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde 

belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het 
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder 
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. 

WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst) 
Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt? 
Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, 
heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij 
horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.  

Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie 
geven over:  

• Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten 
• De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling  
• De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw 

gezondheid  
• Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.  
• Krijgt u niet voldoende informatie van uw zorgverlener, dan kunt u om nadere 

informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet 
meteen begrijpt.  

Rechten en plichten patiënten: Als patiënt heeft u onder andere het recht:  

• Om zelf een zorgverlener te kiezen  
• Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand  
• Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van 

de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)  
• Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener  
• Op inzage in uw medisch dossier.  
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U heeft als patiënt ook plichten:  

• U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een 
verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen  

• U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en 
voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.  

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen  
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke 
vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke 
vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de 
patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf 
geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.  

Niet volledig informeren bij noodsituatie  
Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener ervoor kiezen u niet 
volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te 
houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De 
hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die 
informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.  

Patiënt mag informatie weigeren  
Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. 
Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar 
ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.  

Wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (Wcz)  
De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in 
verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, 
worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit 
bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten 
versterkt en verduidelijkt.  

Voor meer informatie ga naar de website van de Rijksoverheid  

Hoe lang we gegevens bewaren 
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde 
doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Nadat u behandeld bent, 
worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze 
gegevens in kan zien. NXT Fysio zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Archiefdoeleinden: 
Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde 
doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we 
de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u meent dat 



Op weg naar herstel. 

NXT Fysio B.V. | Secretariaat: Veldweg 1E, 5684 NS Best | Telefoon 088-26 26 000 | info@nxtfysio.nl | www.nxtfysio.nl
KvK-nummer 81234155 | BTW NL862005590B01  | Bank NL89 RABO 0107 0362 07 | AGB-code 04090146

 

  

gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te 
wijzigen. Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
info@nxtfysio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen 
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om 
in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter 
bescherming van uw privacy. NXT Fysio zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. U kunt 
ons ook bereiken via: Website: wwwnxtfysio.nl Telefoonnummer: 088-2626000. 
 
Overdracht van uw dossier 
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de 
hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw 
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw 
nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval 
binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen 
aan uw nieuwe fysiotherapeut. 
 
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post 
overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage 
in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail 
aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan 
wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 
 
Beveiliging 
NXT Fysio treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan 
(standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze 
medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn 
opgeslagen.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met onze receptie info@nxtfysio.nl. 
NXT Fysio heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen: 

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
• SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien 

aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  
 
Inschakeling van en delen met derden  
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Met de 
softwareleveranciers zijn een verwerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) 
supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van de 
indiener. 
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook 
derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en 
automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw 
gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met 
de toepasselijke wet- en regelgeving.  
Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en 
geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en 
organisatorische maatregelen.  
 
Verzoek om inzage, correctie en verwijdering 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U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of 
verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. 
Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. 
Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U 
kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons 
emailadres info@nxtfysio.nl of via postadres Veldweg 1E, 5684 NS Best t.a.v. de directie. 
 
Contact  
Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen 
naar info@nxtfysio.nl of een brief te sturen naar NXT Fysio, Veldweg 1E, 5684 NS Best. 


